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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
65/2008. (III. 29.) Korm.

rendelete

a vizitdíj és a kórházi napidíj megszüntetésével
kapcsolatos egyes kormányrendeletek

 módosításáról és hatályon kívül  helyezésérõl

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény 83.  § (2) be kez dés a) és f) pont já -
ban, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 124.  § (2) be kez dés a) és b) pont já ban, az Ön kén tes
Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá rak ról  szóló 1993. évi XCVI.
tör vény 78.  § (1) be kez dé sé ben, va la mint a szám vi tel rõl
 szóló 2000. évi C. tör vény 178.  § (1) be kez dés a) és
c) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott feladatkö -
rében, to váb bá az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dés g) pont já ban meg ál la pí tott feladatkö -
rében el jár va a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) Ha tá lyát vesz ti a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i -
ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)

a) 3/A.  § (10) be kez dés b) pont ja,
b) 5/C–5/G.  §-a, va la mint 5/C.  §-át meg elõ zõ „Vi zit díj, 

kór há zi na pi díj” al cím,
c) 5/H.  § (1)–(5) be kez dé se,
d) 5/H.  § (6)–(14) be kez dé se,
e) 5/I.  §-a,
f) 5/J.  §-a,
g) 6.  § (2) be kez dé sé nek utol só mon da ta,
h) 1. szá mú mel lék le te,
i) 3. és 4. szá mú mel lék le te.

(2) Ha tá lyát vesz ti
a) az R. 5/H.  § (1) be kez dé sé ben a „leg ké sõbb a tárgy -

évet kö ve tõ 60 na pon be lül”,
b) az R. 5/J.  § (2) be kez dé sé ben a „ , de leg ké sõbb az

adott év de cem ber 10-éig”
szö veg rész.

2.  §

Az R. 3.  § (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(9) La bor vizs gá lat és kép al ko tó di ag nosz ti kai el lá tás
nem vé gez he tõ be uta ló nél kül, ki vé ve ha a 4.  § (1) be kez -
dés b) pont já ban meg ha tá ro zott eset áll fenn.”

3.  §

Ha tá lyát vesz ti az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész -
ség biz to sí tá si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Kr.)

a) 18.  § (1) be kez dé sé ben az „– amely tar tal maz za a
18. élet évét be nem töl tött biz to sí tott el lá tá sa ese tén a men -
tes ség  miatti vi zit díj be vé tel-ki esés alap össze gû kom pen -
zá ci ó ját is –” szö veg rész,

b) 25.  § (1) be kez dé sé ben az „ , amely tar tal maz za a
18. élet évét be nem töl tött biz to sí tott el lá tá sa ese tén a men -
tes ség  miatti vi zit díj be vé tel-ki esés alap össze gû kom pen -
zá ci ó ját is” szö veg rész,

c) 27.  § (11) be kez dé sé ben az „– amely tar tal maz za a
18. élet évét be nem töl tött biz to sí tott já ró be teg-szak el lá tá -
sa ese tén a men tes ség  miatti vi zit díj be vé tel-ki esés alap -
össze gû kom pen zá ci ó ját, a fek võ be teg szak el lá tá sa ese tén
a na pi díj-be vé tel ki esés kom pen zá ci ó ját is –” szö veg rész,

d) 6/A. szá mú mel lék le té ben az „Am bu láns adat lap”
38. és 39. sora, va la mint a „Ki töl té si út mu ta tó” „38. Vi zit -
díj” és „39. A Vi zit díj fi ze té sé nek mód ja” pont ja,

e) 6/B. szá mú mel lék le té ben

ea) a „Fog or vo si am bu láns nap ló” ma gya rá za tá ban a
„Vi zit díj” és az „A Vi zit díj fi ze té sé nek mód ja” al cím, va -
la mint ezen al cí mek hez tar to zó szö veg rész,

eb) a „Havi je len tés a fo gá sza ti ren de lés tel je sít mé nye i -
rõl” al cím ben a „22 vi zit díj” és a „23 vi zit díj fi ze té sé nek
mód ja” szö veg rész,

f) 14. szá mú mel lék le té ben az „ADATLAP kór há zi
(osz tá lyos) ápo lá si eset rõl” 33–35. sora, va la mint a „Ki töl -
té si út mu ta tó” „33. Na pi díj/vi zit díj” és „34. A na pi díj/vi -
zit díj fi ze té sé nek mód ja” pont ja,

g) 15. szá mú mel lék le té nek 18. és 19. sora,

h) 17. szá mú mel lék le té nek 23. és 24. sora, va la mint

i) 20. szá mú mel lék le té ben

ia) a „Há zi or vo si be teg for gal mi te vé keny ség té te les je -
len té se” al cím ben a „Vi zit díj” és a Vi zit díj fi ze té sé nek
mód ja” szö veg rész,

ib) a „Ki töl té si út mu ta tó” al cím ben a „Vi zit díj” és az
„A Vi zit díj fi ze té sé nek mód ja” al cím, va la mint ezen al cí -
mek hez tar to zó szö veg rész.

4.  §

(1) A Kr. 11.  § (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 

„A de gresszi ót 2400 pont tól, il let ve ve gyes há zi or vo si
szol gá lat ese tén 2600 pont tól kell al kal maz ni.”

2672 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/53. szám



(2) A Kr. 12.  § (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a
„(gyer mek or vo si kör zet ese tén 4350, ve gyes kör zet ese tén
4000)” szö veg rész he lyé be a „(ve gyes kör zet ese tén
3800)” szö veg, 3. szá mú mel lék le te A) pont já nak fel ve ze -
tõ mon da tá ban a „(gyer mek or vo si pra xis nál a 3150, ve -
gyes pra xis nál a 2800)” szö veg rész he lyé be a „(ve gyes
pra xis nál a 2600)” szö veg lép.

(3) A Kr. 12.  § (4) be kez dés a) és b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kor cso por ton kén ti pont szám és ér vé nyes sé gi idõ:]

„a) 0–4 év kö zöt ti be je lent ke -
zett biz to sí tott után 4,5 pont 1 év

b) 5–14 év kö zöt ti be je lent ke -
zett biz to sí tott után 2,5 pont 1 év”

5.  §

Ha tá lyát vesz ti az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön -
se gé lye zõ pénz tá rak egyes gaz dál ko dá si sza bá lya i ról
 szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. ren de let

a) 24/D.  § (2) be kez dé se, va la mint

b) 24/D.  § (3) be kez dé sé nek utol só mon da ta.

6.  §

Ha tá lyát vesz ti az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl
 szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 117.  § (14) be -
kez dé se.

7.  §

Ha tá lyát vesz ti az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo -
lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról
 szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let 9. szá mú mel -
lék le té nek

a) ,,Szám la ke ret tü kör” ré szé ben a „4823. Vi zit díj, na -
pi díj át fu tó be vé te lei” szö veg rész, va la mint

b) ,,A szám la osz tá lyok tar tal má ra vo nat ko zó elõ -
írások” 4. pont h) al pont já nak har ma dik be kez dé sé ben az
„A költ ség ve té si tör vény alap ján az egész ség ügyi szol gál -
ta tó a biz to sí tott ál tal meg fi ze tett vi zit dí jat, kór há zi na pi dí -
jat, vi zit bér let dí jat az át fu tó be vé te lek kö zött kö te les el kü -
lö ní tet ten nyil ván tar ta ni, amíg az zal az OEP-pel el nem
szá mol. Az el szá mo lás OEP ál ta li jó vá ha gyá sát köve tõen a 
vi zit dí jat, a kór há zi na pi dí jat az át fu tó be vé te lek kö zül a
tá mo ga tás ér té kû be vé te lek közé kell át ve zet ni. Mi vel a vi -
zit bér let tárgy éven túl nem fel hasz nál ha tó, e miatt év vé -
gén az egész ség ügyi szol gál ta tó a vi zit bér let-be vé tel fel
nem hasz nált ré szét kö te les át ve zet ni az egyéb sa já tos be -
vé te lek közé.” szövegrész.

8.  §

Ha tá lyát vesz ti az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön -
se gé lye zõ pénz tá rak be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 252/2000.
(XII. 24.) Korm. ren de let

a) 12. szá mú mel lék le té nek „– vi zit díj” sora, va la mint

b) 13. szá mú mel lék le té nek „= vi zit díj” és „= kór há zi
ápo lá si díj” sora.

9.  §

Ha tá lyát vesz ti az egyes egész ség ügyi tár gyú kor mány -
ren de le tek mó do sí tá sá ról és az ál lás ke re sé si tá mo ga tás ban 
ré sze sü lõk vi zit díj-kom pen zá ci ó já ról  szóló 63/2007.
(III. 31.) Korm. ren de let 7.  § (1)–(4) be kez dé se.

10.  §

Ha tá lyát vesz ti
a) az egyes, az egész ség ügyet érin tõ kor mány ren de le -

tek nek a vi zit díj és a kór há zi na pi díj be ve ze té sé vel kap -
cso la tos mó do sí tá sá ról  szóló 4/2007. (I. 22.) Korm. ren -
delet,

b) a vi zit díj jal és a kór há zi na pi díj jal kap cso la tos egyes
kér dé sek rõl  szóló 16/2007. (II. 13.) Korm. ren de let, va la -
mint

c) az egyes egész ség ügyi tár gyú kor mány ren de le tek
mó do sí tá sá ról és az ál lás ke re sé si tá mo ga tás ban ré sze sü lõk 
vi zit díj-kom pen zá ci ó já ról  szóló 63/2007. (III. 31.) Korm.
ren de let.

11.  §

(1) Ez a ren de let – a (2)–(7) be kez dés ben meg ha tá ro zott 
ki vé tel lel – 2008. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 3.  § a)–c) pont ja, 4.  §-a és 9.  §-a 2008.
má jus 1-jén lép ha tály ba.

(3) E ren de let 1.  § (1) be kez dés c) pont ja, 5.  § b) pont ja
és 8.  §-a 2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(4) E ren de let 1.  § (1) be kez dés d) pont ja, 3.  §
d)–i) pont ja és 6.  §-a 2008. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

(5) E ren de let 1.  § (1) be kez dés f) és i) pont ja 2008.
szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(6) E ren de let 10.  § c) pont ja 2008. ok tó ber 1-jén lép ha -
tály ba.

(7) E ren de let 7.  §-a 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(8) Ez a ren de let 2009. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.
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12.  §

(1) Az R. 5/F.  § (1) be kez dé se sze rin ti egész ség ügyi
szol gál ta tó, il let ve (2) be kez dé se sze rin ti jogi sze mély ál -
tal a 2008. évre ki bo csá tott vi zit bér let 2008. már ci us 31-én 
ér vé nyét vesz ti.

(2) A ki bo csá tó a vi zit bér le tet az ér vé nyes sé ge le jár tát
kö ve tõ 60 na pon be lül vissza vált ja és a fel nem hasz nált
össze get vissza té rí ti. A ki bo csá tó az egész ség ügyi szol gál -
ta ta tás he lyén a vissza vál tás fel té te le i rõl tá jé koz ta tást ad.

(3) Kró ni kus fek võ be teg-szak el lá tás igény be vé te le ese -
tén a kór há zi na pi dí jat a biz to sí tott ál tal na pi díj fi ze tés el le -
né ben igény be ve he tõ utol só el lá tá si nap igény be vé te lét
köve tõen, de leg ké sõbb e ren de let ha tály ba lé pé sé tõl szá -
mí tott 15 na pon be lül kell be fi zet ni.

(4) Az egész ség ügyi szol gál ta tó az elõ re be sze dett vi zit -
dí jat vagy kór há zi na pi dí jat az R. e ren de let ha tály ba lé pé -
sét meg elõ zõ na pon ha tá lyos 5/C.  § (7) be kez dé se sze rint
2008. jú li us 1-jé ig té rí ti vissza a biz to sí tott nak.

(5) A ha di rok kant ál tal igény be vett el lá tá sért fi ze tett vi -
zit dí jat, il let ve kór há zi na pi dí jat az ille té kes köz ala pít vány 
leg ké sõbb e ren de let ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 60 na pon
be lül té rí ti vissza a be nyúj tott nyug ta vagy szám la el le né -
ben az R. 5/H.  § (14) be kez dé se sze rint.

(6) A te le pü lé si ön kor mány zat a biz to sí tott szá má ra
vissza té rí tett vi zit díj tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó igé nyét
2008. au gusz tus 31-éig kül di meg a Ma gyar Ál lam kincs tár 
ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá gá hoz. Az ön kor mány zat a
tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról a 2008. évi  zárszámadás ke re -
té ben és rend je sze rint kö te les el számolni.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
66/2008. (III. 29.) Korm.

rendelete

egyes, a képzési hozzájárulásra vonatkozó
kormányrendeleteknek a 2008. március 9-i 

országos ügydöntõ népszavazásokon hozott döntések
végrehajtásáról  szóló törvénnyel összefüggésben

szükséges módosításáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2001. és 2002. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 2000. évi CXXXIII. tör vény
42.  §-ában és a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX.
tör vény 153.  § (1) be kez dé sé nek 12. és 23. pont já ban fog -
lalt fel ha tal ma zás alap ján, va la mint az Al kot mány 35.  §
(1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében
el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A fel sõ ok ta tás ban részt vevõ hall ga tók jut ta tá sa i ról és
az ál ta luk fi ze ten dõ egyes té rí té sek rõl  szóló 51/2007.
(III. 26.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ren de let) 11.  §
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A fel sõ ok ta tá si in téz mény ben a hall ga tó ál tal a mu -
lasz tás és ké se del mes tel je sí tés  miatt fi ze ten dõ dí jak, a té -
rí té si dí jak jog cí me it, fel té te le it és mér té két, va la mint a
kol lé gi u mi dí jat, és a fel sõ ok ta tá si tör vény 126.  §-ának
(2) be kez dé se alap ján a költ ség té rí tés mér té két egy tan év
idõ tar ta má ra kell meg ál la pí ta ni, to váb bá az in téz mény ben
szo ká sos mó don köz zé kell ten ni.”

2.  §

(1) E ren de let 2008. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba és 2008.
má jus 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a hall ga tói hi tel rend szer rõl és a Di ák hi tel Köz pont ról
 szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. ren de let 13.  § (2) be kez dés
b) pont já ban a „ , kép zé si hoz zá já ru lás” szö veg rész;

b) a Ren de let
ba) 4.  § (2) be kez dés a) pont ja,
bb) 4.  § (3) be kez dés a) pont ja,
bc) 5.  §-a,
bd) 6.  §-át meg elõ zõ al cí mé nek „ , va la mint a kép zé si

hoz zá já ru lás” szö veg ré sze,
be) 6.  § (1) be kez dés b) pont bb) al pont ja,
bf) 30.  §-a és az azt meg elõ zõ al cí me,
bg) 31.  §-a és az azt meg elõ zõ al cí me,
bh) 37.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta,
bi) 37.  § (4) be kez dé se.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
67/2008. (III. 29.) Korm.

rendelete

a közpénzekbõl nyújtott támogatások
átláthatóságáról  szóló

2007. évi CLXXXI. tör vény végrehajtásáról

A Kor mány a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát -
ha tó sá gá ról  szóló 2007. évi CLXXXI. tör vény 18.  § (1) be -
kez dés a), b) és d) pont ja i ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, 
az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés a)–b) pont já ban fog lalt
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fel adat kör ében, va la mint az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé -
sé ben meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben a kö -
vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) E ren de let tár gyi ha tá lya a köz pén zek bõl nyúj tott tá -
mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról  szóló 2007. évi CLXXXI. tör -
vény (a továb biak ban: Knyt.) ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá -
sok ra ki írt pá lyá za ti el já rá sok ra és nem pá lyá za ti úton, de
egye di dön tés sel oda ítélt tá mo ga tá sok ra (a továb biak ban
együtt: pá lyá za ti el já rás) ter jed ki.

(2) E ren de let sze mé lyi ha tá lya
a) a pá lyá za ti el já rás ban pá lyá zó ként, igény lõ ként

(a továb biak ban együtt: pá lyá zó) részt ve võ, ál lam ház tar tá -
son kí vü li ter mé sze tes sze mé lyek re, jogi sze mé lyek re és
jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ egyéb szer ve ze tek re
(ki vé ve a tár sas há zat),

b) a pá lyá za tot be fo ga dó szerv re,
c) a pá lyá za ti el já rás so rán a dön tés-elõ ké szí tés ben

köz re mû kö dõ re,
d) a pá lyá za ti el já rás ban dön tés ho zó ra,
e) a pá lyá za ti el já rá sok kal kap cso la tos ada tok köz zé té -

te lé nek he lyé ül szol gá ló hon lap üze mel te tõ jé re
ter jed ki.

2.  §

(1) A pá lyá za ti el já rá sok kal kap cso la tos ada tok köz zé -
té te lé nek he lyé ül szol gá ló hon la pot az Ön kor mány za ti és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um mû köd te ti.

(2) A hon lap lét re ho zá sát és üze mel te té sét a
KOPINT-DATORG In fo kom mu ni ká ci ós Zrt. végzi.

(3) A pá lyá za tot be fo ga dó szerv kö te les tá jé koz tat ni a
hon lap mû köd te tõ jét a köz zé te en dõ ada tok meg kül dé sé re
jo go sult sze mély rõl, aki az el fo ga dott jo go sul ti lis tát ha la -
dék ta la nul köz li az üze mel te tõ vel.

3.  §

(1) A pá lyá za tot be fo ga dó szerv a Knyt. ál tal elõ írt köz -
zé té tel elõtt a köz zé té tel re meg kül den dõ ada to kat a pá lyá -
za tok nyo mon kö ve té sét biz to sí tó in for ma ti kai rend sze ré -
ben rög zí ti.

(2) A hon lap üze mel te tõ je a Knyt. sze rin ti elõ írásoknak
meg fele lõen a pá lyá za tot be fo ga dó szerv ál tal a köz zé té -
tel re szol gá ló hon la pon el ér he tõ vé tett elekt ro ni kus ûr la -
pon meg kül dött ada to kat a be ér ke zés után egy mun ka na -
pon be lül köz zé te szi, il let ve a tör lé si ké re lem nek egy mun -
ka na pon be lül ele get tesz.

(3) A pá lyá za tok ról és a tá mo ga tá sok ról dön tõ szerv a
Knyt. sze rin ti tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé nek a pá lyá za tot
be fo ga dó szer ven ke resz tül tesz ele get.

(4) A köz zé té tel idõ pont já ról és a tör lés té nyé rõl a hon -
lap üze mel te tõ je a pá lyá za tot be fo ga dó szer vet – amennyi -
ben az ezt elekt ro ni kus el ér he tõ sé ge meg je lö lé sé vel kéri –
leg ké sõbb a köz zé té telt, il let ve tör lést kö ve tõ mun ka na pon 
elekt ro ni kus úton ér te sí ti. A köz zé té tel idõ pont já ról és a
tör lés té nyé rõl a be fo ga dó szerv ha la dék ta la nul ér te sí ti a
köz zé té telt ké rõt.

(5) A Knyt. 8.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak hon la pon
tör té nõ köz zé té te lét a pá lyá zó a pá lyá za tot be fo ga dó
szerv nél kez de mé nye zi.

(6) A hon la pot üze mel te tõ szerv fe le lõs a Knyt. sza bá lya i -
nak meg fe le lõ köz zé té te léért. A hon la pon köz zé tett ada tok
tar tal má ért, va ló di sá gá ért az fe lel, aki a köz zé té telt kér te.

4.  §

A Knyt. 1.  § (2) be kez dés b)–d) pont jai sze rin ti el lá tá -
sok és tá mo ga tá sok – a Knyt. 1.  § (4) be kez dé sé nek meg -
fele lõen a nem egye di dön tés alap ján nyúj tott tá mo ga tá so -
kon túl me nõ en – a kö vet ke zõk:

a) a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi LXXXIV.
tör vény 22.  §-a alap ján meg ál la pí tott gyer mek gon do zá si se -
gély;

b) a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.) 38.  §-a
sze rin ti he lyi la kás fenn tar tá si tá mo ga tás;

c) az Szt. 43/B.  §-a sze rin ti ápo lá si díj;
d) az Szt. 45.  §-a sze rin ti át me ne ti se gély;
e) az Szt. 46.  §-a sze rin ti te me té si se gély;
f) az Szt. 48.  §-a sze rin ti köz te me tés;
g) az Szt. 50.  § (3) be kez dé se sze rin ti köz gyógy el lá tás;
h) az Szt. 55.  §-a sze rin ti adós ság ke ze lé si szol gál ta tás;
i) a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról

 szóló 1997. évi XXXI. tör vény (a továb biak ban: Gyvt.)
21.  §-a sze rin ti rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tás;

j) a gyer mek ét kez te tés in téz mé nyi té rí té si dí já hoz a Gyvt.
148.  § (7) be kez dé se alap ján meg ál la pí tott ked vez mény;

k) a sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek köz le ke dé si
ked vez mé nye i rõl  szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. ren de -
let 15.  §-a sze rin ti szer zé si és át ala kí tá si tá mo ga tás irán ti
igény ki elé gí té se;

l) az Út ra va ló Ösz tön díj prog ram ról  szóló 152/2005.
(VIII. 2.) Korm. ren de let 1.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott esély egyen lõ sé gi ösz tön dí jak;

m) a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény -
ben, il let ve an nak fel ha tal ma zá sa alap ján jog sza bály ban,
vagy a fel sõ ok ta tá si in téz mény szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tá ban meg ha tá ro zott a hall ga tók szá má ra nyúj -
tott tá mo ga tás (ösz tön díj, szol gál ta tás, men tes ség).

5.  §

(1) Ez a ren de let 2008. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a 2007–2013. 
prog ra mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si
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Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból és a Ko hé zi ós Alap ból 
szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak alap ve tõ sza bá lya i -
ról és fe le lõs in téz mé nye i rõl  szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: R.) 10.  § (4) be kez dé sé nek he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A köz re mû kö dõ szer ve zet ki je lö lé sé rõl és a köz re mû -
kö dõ szer ve zet szá má ra biz to sí tott ki zá ró la gos jog ról – az ál -
lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben, és
amennyi ben a köz re mû kö dõ szer ve zet fe lett a tu laj do no si és
irá nyí tá si jo go kat más mi nisz ter gya ko rol ja, az érin tett mi -
nisz ter vé le mé nyé nek ki ké ré sét köve tõen – a fej lesz tés po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter ren de let ben in téz ke dik.”

(3) Az R. 21.  § (3) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap]
„b) a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, hogy – az ál -

lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a köz re -
mû kö dõ szer ve ze tet és a köz re mû kö dõ szer ve zet szá má ra
biz to sí tott ki zá ró la gos jo got ren de let ben meg ál la pít sa.”

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
68/2008. (III. 29.) Korm.

rendelete

a minõségi és hatékony gyógyszerrendelés
ösztönzésérõl  szóló

17/2007. (II. 13. ) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és
gyó gyá sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer for -
gal ma zás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006. évi XCVIII.
tör vény 77.  §-ának (1) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek 
b) pont já ban fog lalt fel adat kör ben el jár va – a kö vet ke zõ -
ket ren de li el:

1.  §

A mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer ren de lés ösz tön zé sé -
rõl  szóló 17/2007. (II. 13. ) Korm. ren de let 8/A.  §-a he lyé -
be a kö vet ke zõ rendelkezés lép:

„8/A.  § Az e ren de let 6.  §-ában fog lalt, a vissza té rí té si
kö te le zett sé get meg ál la pí tó ren del ke zé se ket, va la mint a
nem fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tó or vo sai ese té -
ben a tá mo ga tás sal tör té nõ gyógy szer ren de lés re jo go sí tó
szer zõ dés fel mon dá sá ra irá nyu ló ren del ke zé se ket a 2008.
jú ni us 30-át köve tõen ki vál tott vé nyek ese té ben kell al kal -
maz ni.”

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30. na pon ha -
tá lyát veszti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

38/2008. (III. 29.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
 a mezõgazdasági energiafelhasználás megújuló

energiaforrásokból történõ elõállításához nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló

 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Alap ból a
me zõ gaz da sá gi ener gia fel hasz ná lás meg úju ló ener gia for rá -
sok ból tör té nõ elõ ál lí tá sá hoz nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le -
tes fel té te le i rõl  szóló 78/2007. (VII. 30.) FVM ren de let 6.  §
(1) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A tá mo ga tá si ké rel met:)
„b) 2009-tõl kez dõ dõ en éven te áp ri lis 1-jé tõl má jus 2-ig”

[a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal hoz (a továb -
biak ban: MVH) le het be nyúj ta ni.]

2.  §

Ez a ren de let 2008. már ci us 31-én lép ha tály ba az zal,
hogy a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har ma dik na pon ha tá lyát
vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

39/2008. (III. 29.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból
finanszírozott egységes területalapú támogatás
(SAPS) 2008. évi igénybevételével kapcsolatos

egyes kérdésekrõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint
 halászati tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap -
cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII.
tör vény 81.  § (3) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  §  a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö -
röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Értelmezõ rendelkezések

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) tá mo ga tá si ké re lem: a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be

tar to zó köz vet len tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i -
nak meg ál la pí tá sá ról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re
meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról  szóló
2003. szep tem ber 29-i 1782/2003/EK ta ná csi ren de let
 által elõ írt köl csö nös meg fe lel te tés, mo du lá ció, va la mint
in teg rált igaz ga tá si és el len õr zé si rend szer vég re haj tá sá ra
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló
2004. áp ri lis 21-i 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let
(a továb biak ban: 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let) 2. cikk
11. pont já ban meg ha tá ro zott egy sé ges ké re lem;

b) me zõ gaz da sá gi ter me lõ: a kö zös ag rár po li ti ka ke re -
té be tar to zó köz vet len tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá -
lya i nak meg ál la pí tá sá ról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk
 részére meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá -
ról, to váb bá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK,
1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK,
1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 2003. szep tem ber 29-i 1782/2003/EK
ta ná csi ren de let (a továb biak ban: 1782/2003/EK ta ná csi
ren de let) 2. cikk a) pont ja sze rin ti ter me lõ;

c) hasz no sí tás: a föld te rü let nek az 1782/2003/EK ta ná -
csi ren de let 143b. cikk (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
fel té te lek sze rin ti ál la pot ban tar tá sa;

d) tá mo gat ha tó te rü let: az 1782/2003/EK ta ná csi ren -
de let 143b. cikk (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott te rü let;

e) fi zi kai blokk: a Me zõ gaz da sá gi Par cel la Azo no sí tó
Rend szer rõl  szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM ren de let
(a továb biak ban: Me PAR ren de let) 1.  § a) pont já ban meg -
ha tá ro zott te rü let;

f) me zõ gaz da sá gi par cel la: a 796/2004/EK bi zott sá gi
ren de let 2. cikk 1. a) pont ja sze rint;

g) nyil ván va ló hiba: a me zõ gaz da sá gi, agrár-vidék -
fejlesztési, va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb
in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl
 szóló 2007. évi XVII. tör vény (a továb biak ban: Tv.) 9.  §
m) pont já ban meg ha tá ro zott hi á nyos ság vagy hiba;

h) he lyes me zõ gaz da sá gi és kör nye ze ti ál la pot: az egy sze -
rû sí tett te rü let ala pú tá mo ga tá sok és a vi dék fej lesz té si tá mo -
ga tá sok igény lé sé hez tel je sí ten dõ „He lyes Me zõ gaz da sá gi és 
Kör nye ze ti Ál la pot”, il let ve a „He lyes Gazdál kodási Gya -
kor lat” fel té tel rend sze ré nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 4/2004.
(I. 13.) FVM ren de let (a továb biak ban: HMKÁ ren de let)
1. szá mú mel lék le té ben fog lalt elõ írások tel je sí té se;

i) ál lan dó le ge lõ: a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let
2. cikk 2. pont ja sze rint;

j) szõ lõ ül tet vény: szõ lõ vel össze füg gõ en te le pí tett te rü -
let, ame lyet szõ lõ vagy szõ lõ sza po rí tó anya gá nak elõ ál lí -
tá sa cél já ból mû vel nek;

k) gyü möl csös ül tet vény: a gyü mölcs fá val (alma, kör te, 
birs, õszi ba rack, kaj szi ba rack, meggy, cse resz nye, szil va,
dió, gesz te nye, man du la, mo gyo ró), va la mint bo gyós gyü -
mölccsel [mál na, ri bisz ke, eg res, Yos ta (rikö), sze der, sza -
mó ca, ter mesz tett bo dza] össze füg gõ en te le pí tett te rü let;

l) egy be mû velt táb la: egy fi zi kai blokk te rü le tén be lül
több me zõ gaz da sá gi ter me lõ ál tal azo nos nö vény kul tú ra
mû ve lé sé re hasz nált (azo nos hasz no sí tá sú) össze füg gõ
föld te rü let, ame lyen be lül az egyes me zõ gaz da sá gi ter me -
lõk ál tal hasz no sí tott te rü le tek (par cel lák) ha tá rai a fi zi kai
el len õr zés so rán nem kü lö nít he tõ ek el;

m) re fe ren cia te rü let: fi zi kai blokk, il let ve egy be mû -
velt táb la;

n) re fe ren cia te rü let mé re te: fi zi kai blokk tá mo gat ha tó
te rü le te, il let ve az egy be mû velt táb la fi zi kai el len õr zés
 során mért te rü le te.

Az egységes területalapú támogatás mértéke

2.  §

(1) A tá mo ga tás mér té ke – az 1782/2003/EK ta ná csi
ren de let 143b. cik ké nek (7) be kez dé sé re fi gye lem mel –
kü lön jog sza bály ban ke rül meg ha tá ro zás ra.

(2) A tá mo ga tás fo rint ban ke rül ki fi ze tés re. Az át vál tás -
ra a kö zös ag rár po li ti ka fi nan szí ro zá sá ról  szóló, 2005. jú -
ni us 21-i 1290/2005/EK ta ná csi ren de let 45. cik ké ben
meg ha tá ro zott ár fo lya mot kell al kal maz ni.

Támogatási jogosultság

3.  §

Tá mo ga tá si ké rel met az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ
nyújt hat be, aki a hasz no sí tott te rü le tek vo nat ko zá sá ban
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a hasz no sí tás sal össze füg gés ben fel me rü lõ költ sé ge ket,
 illetve koc ká za tot vi se li.

Támogatás alapjául szolgáló terület megállapítása

4.  §

(1) E ren de let sze rint tá mo ga tás alap já ul szol gá ló te rü -
let nek az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let 143b. cik ké nek
(4) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ me zõ gaz da sá gi
te rü le tet kell te kin te ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti te rü let csak ab ban az eset -
ben tá mo gat ha tó – ki vé ve a (3) be kez dés ben fog lal ta kat –,
ha a tá mo gat ha tó te rü let el éri vagy meg ha lad ja az 1 hek -
tárt. Amennyi ben a tá mo gat ha tó te rü let több me zõ gaz da -
sá gi par cel lá ból áll, az egyes me zõ gaz da sá gi par cel lák
 támogatható te rü le té nek el kell ér nie a 0,3 hek tárt.

(3) Tá mo ga tás leg alább 0,3 hek tár egy be füg gõ, tá mo -
gat ha tó szõ lõ ül tet vény vagy gyü möl csös ül tet vény terü -
lete után ön ál ló an is igé nyel he tõ, il let ve fo lyó sít ha tó.

(4) Ha a me zõ gaz da sá gi ter me lõ tá mo gat ha tó te rü le te
nem éri el együt te sen az 1 hek tárt, de ren del ke zik leg alább
0,3 hek tár tá mo gat ha tó szõ lõ ül tet vény vagy gyü möl csös
ül tet vény össze füg gõ te rü let tel, e te rü let és az egyéb tá mo -
gat ha tó te rü le tek után együt te sen igé nyel he tõ, il let ve
 folyósítható a tá mo ga tás.

(5) Egy me zõ gaz da sá gi par cel lá ra e ren de let alap ján
csak egy tá mo ga tá si ké re lem nyújt ha tó be.

(6) A tá mo ga tás alap já ul szol gá ló te rü le tet a tény le ges
hasz no sí tás alap ján kell meg ha tá roz ni. A tá mo ga tás alap -
já ul szol gá ló te rü let hasz no sí tá sa te kin te té ben az
1782/2003/EK ta ná csi ren de let 143b. cikk (5) és (6) be -
kez dé sé ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(7) Nem ve he tõ igény be tá mo ga tás olyan te rü let után,
amely re vo nat ko zó lag a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap -
ján az Eu ró pai Unió ál tal társ fi nan szí ro zott me zõ gaz da sá gi
te rü le tek er dõ sí té sé hez nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM ren de -
let alap ján tá mo ga tás ra való jo go sult sá got ál la pí tot tak meg.

(8) Nem ve he tõ igény be tá mo ga tás olyan te rü let után,
amely rõl az in gat lan ügyi ha tó ság ál tal vég re haj tott ha tár -
szem le alap ján, il let ve táv ér zé ke lés vagy hely szí ni el len õr -
zés út ján meg ál la pít ha tó, hogy az adott te rü let (par cel la)
2003. jú ni us 30-án nem fe lelt meg a ter mõ föld rõl  szóló
1994. évi LV. tör vény 36.  § (1) be kez dé sé nek.

Terület bejelentésére vonatkozó kötelezettség

5.  §

A me zõ gaz da sá gi ter me lõ a tá mo ga tá si ké rel mé ben
 köteles be je len te ni az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let

22. cik ké nek (1) be kez dé se sze rint az összes me zõ gaz da -
sá gi te rü le tét. A be je len té si kö te le zett ség vo nat ko zik a
0,3 hek tárt el nem érõ me zõ gaz da sá gi te rü le tek re is.

Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot

6.  §

Az 5.  § sze rin ti összes be je len tett te rü le tet he lyes me zõ -
gaz da sá gi és kör nye ze ti ál la pot ban kell tar ta ni. A he lyes
me zõ gaz da sá gi és kör nye ze ti ál la pot elõ írásainak tel je sí té -
sét a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb -
biak ban: MVH) kü lön meg ál la po dás alap ján az ille té kes
szak ha tó sá gok be vo ná sá val tér in for ma ti kai mód sze rek -
kel, il let ve hely szí ni el len õr zés so rán vég zi.

Támogatási kérelem

7.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met 2008. má jus 15-éig – a Kor -
mány ál tal ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint – elekt ro -
ni kus úton, ügy fél kap un ke resz tül vagy az MVH ál tal köz -
zé tett 2008. évi for ma nyom tat vá nyon, az ah hoz mel lé kelt,
a Me PAR ren de let sze rin ti egye di blokk tér ké pen le het
 benyújtani. Amennyi ben az ügy fél a ké rel met nem ügy fél -
kap un ke resz tül nyújt ja be, a ké rel met az in ter ne tes hon la -
pon köz zé tett elekt ro ni kus szol gál ta tás hasz ná la tá val
 kinyomtatva, vagy a nyi lat ko za ta alap ján ka pott meg sze -
mé lye sí tett ké re lem cso mag ki töl té sé vel pa pír ala pon, pos -
tai úton, alá ír va kell be nyúj ta ni az MVH-hoz.

(2) Ha a me zõ gaz da sá gi ter me lõ re giszt rá ci ós szám mal
nem ren del ke zik, a ké re lem hez egy ide jû leg csa tol nia kell
a Tv. 28–30 §-ai sze rin ti nyil ván tar tás ba vé te li ké rel met is.

(3) Ken der ter mesz tés ese tén a tá mo ga tás ak kor ve he tõ
igény be, ha a me zõ gaz da sá gi ter me lõ:

a) bár mely cél lal ter mesz tett ken der ter mesz té se ese tén 
az e ren de let Mel lék le té ben meg ha tá ro zott faj tá kat ter -
meszt, il let ve a ter melt ken der tet ra hid ro kan na bi nol
(a továb biak ban: THC) tar tal ma nem ha lad ja meg a
0,2%-ot,

b) bár mely cél lal ter mesz tett ken der ter mesz té se ese tén 
a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 13. cikk (1) be kez dé sé -
ben elõ írt ada tok szol gál ta tá sa cél já ból a ve tõ mag cím ké -
ket, va la mint az MVH ál tal be kért do ku men tu mo kat a
796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 13. cikk (1) be kez dé sé -
ben fog lal tak sze rint a ké re lem hez csa tol ja,

c) a rost cél ra ter mesz tett ken der ese tén a rost len és
a rost ken der pi a ca i nak kö zös szer ve zé sé rõl  szóló
1673/2000/EK ta ná csi ren de let al kal ma zá sa rész le tes
 szabályainak meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2001. feb ru ár 5-i
245/2001/EK bi zott sá gi ren de let ben, va la mint a rost len és
a rost ken der pi a ca i nak kö zös szer ve zé sé rõl  szóló, 2000.
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jú li us 27-i 1673/2000/EK ta ná csi ren de let ben fog lal tak nak 
meg fe le lõ jó vá ha gyás sal ren del ke zõ el sõd le ges fel dol go -
zó val kö tött, ezen ren de le tek ál tal elõ írt tar tal mú szer zõ -
dést a ké re lem mel együtt, vagy leg ké sõbb 2008. szep tem -
ber 15-éig az MVH-hoz be nyújt ja.

(4) A ké re lem ben a me zõ gaz da sá gi ter me lõ az erre
a cél ra fenn tar tott hasz no sí tá si kód dal nyi lat ko zik az ál ta la 
be je len tett te rü let vo nat ko zá sá ban ál lan dó le ge lõ ként
hasz no sí tott föld te rü let nagy sá gá ról, va la mint a
796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 14. cikk (1) be kez dé sé -
nek 1–3. al be kez dé se i ben fog lal tak nak meg fele lõen hasz -
no sí tott egyéb, be je len tés re kö te le zett te rü le tek rõl. A be je -
len té si kö te le zett ség el mu lasz tá sá ból ere dõ jog kö vet kez -
mé nyek re a 796/2004/EK ren de let 14. cikk (1a) be kez dé -
sét kell al kal maz ni.

(5) Az MVH a tá mo ga tá si ké re lem be fo ga dá sá ról a 8.  §
(1) be kez dés ben fog lalt be nyúj tá si ha tár idõt kö ve tõ har -
minc na pon be lül be fo ga dá si nyi lat ko za tot (a továb biak -
ban: nyi lat ko zat) ál lít ki, és meg kül di a me zõ gaz da sá gi
 termelõ ré szé re. A nyi lat ko zat a ké re lem ben fog lal tak nak
meg fele lõen tar tal maz za:

a) a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ne vét, re giszt rá ci ós szá mát;
b) a ké re lem ben fel tün te tett me zõ gaz da sá gi par cel lák

ada ta it:
ba) a fi zi kai blokk azo no sí tó szá mot,
bb) a par cel la sor szá mát,
bc) a hasz no sí tás tí pu sát,
bd) a be je len tett te rü le tet; va la mint
c) az ügy fél-nyil ván tar tá si rend szer ben rög zí tett pénz -

for gal mi bank szám la szá mát.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti iga zo lás ki ál lí tá sa nem
 minõsül a tá mo ga tá si jo go sult ság vagy más jo go sult sá gi
fel té tel tel je sí té se iga zo lá sá nak.

Késedelmes benyújtás

8.  §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem a 7.  § (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott ha tár idõn túl – a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de -
let 21. cik ké ben fog lal tak ra fi gye lem mel – 2008. jú ni us
9-ig nyújt ha tó be.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt ha tár idõn túl be nyúj tott
ké rel me ket az MVH – a Tv. 56.  § (3) be kez dés e) pont já -
nak meg fele lõen – el uta sít ja.

Egységes területalapú támogatási kérelem
 módosítása

9.  §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem – a 796/2004/EK bi zott sá gi
ren de let 21. cikk (2) be kez dé sé nek elsõ al be kez dé sé re

 figyelemmel – 2008. jú ni us 2-ig jog kö vet kez mé nyek nél -
kül, 2008. jú ni us 3. és 9. kö zött a 8.  § (1) be kez dés ben fog -
lalt jog kö vet kez mé nyek mel lett mó do sít ha tó az MVH ál tal 
köz zé tett for ma nyom tat vá nyon.

(2) Az egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá si ké re lem mó do -
sí tá sá val össze füg gõ rész le tes sza bá lyo kat a 796/2004/EK
bi zott sá gi ren de let 15. cik ke, il let ve a 21. cikk (2) be kez -
dé se ha tá roz za meg.

Hiánypótlás

10.  §

(1) Ha a ké re lem ki egé szí tés re vagy ja ví tás ra szo rul,
 akkor a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 15. cik ke alap ján
kell el jár ni.

(2) Ha az ügy fél a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa kor
nem csa tol ja a ké rel met ké pe zõ fõ lap vagy be tét lap(ok)
bár me lyi két, ak kor sem a fõ lap, sem a be tét lap(ok) nem
 lehet hi ány pót lás tár gya.

A nyilvánvaló hibák helyesbítése

11.  §

A tá mo ga tá si ké re lem nyil ván va ló hi bá i nak ki ja ví tá sá ra 
a Tv. 40.  §-ában és a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let
19. cik ké ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

Támogatási kérelem visszavonása

12.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met az MVH ál tal köz zé tett for -
ma nyom tat vá nyon le het vissza von ni.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem vissza vo ná sá ra a 796/2004/EK
bi zott sá gi ren de let 22. cik ké ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

Adminisztratív és fizikai ellenõrzések

13.  §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem ben fog lal tak, va la mint a tá -
mo ga tá si fel té te lek ad mi niszt ra tív és fi zi kai el len õr zé sé re

a) az 1782/2004/EK ta ná csi ren de let 17–27. cik ke i ben,
b) az 1973/2004/EK bi zott sá gi ren de let 136. cik ke

 szerinti kor lá to zás sal al kal ma zott 796/2004/EK bi zott sá gi
ren de let ben,

c) a Tv. 46–54.  §-ai ban, va la mint
d) a HMKÁ ren de let ben

fog lal tak sze rint ke rül sor.

2008/53. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2679



(2) Ha az (1) be kez dés alap ján vég zett el len õr zé sek
ered mé nye kép pen az adott re fe ren cia te rü let re be nyúj tott
tá mo ga tá si ké rel mek ben sze rep lõ igény lé sek ál tal le fe dett
te rü let össze sen na gyobb, mint a re fe ren cia te rü let mé re te,
ak kor túl igény lés ál la pít ha tó meg. A túl igény lés ben érin -
tett blok kok lis tá ját az MVH a www.mvh.gov.hu ol da lon
köz zé te szi.

(3) Ha a túl igény lés
a) nem ha lad ja meg a re fe ren cia te rü let mé re té nek

a 796/2004/EK ren de let 30. cikk (1) be kez dé sé nek má so -
dik al be kez dé se sze rin ti to le ran ci á val szá molt te rü le tét
(a továb biak ban: to le ran ci á val szá molt re fe ren cia te rü let),
ak kor az MVH a túl igény lés ará nyá ban a re fe ren cia te rü let
mé re té ig csök ken ti a re fe ren cia te rü le ten be lü li tá mo ga tá si
igény lé sek ben meg je lölt te rü le te ket;

b) meg ha lad ja a to le ran ci á val szá molt re fe ren cia te rü le -
tet, ak kor az MVH ér te sí ti az érin tett me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ ket és egy út tal fel szó lít ja õket a ké re lem ben meg adott 
ada tok he lyes bí té sé re.

(4) A (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti ér te sí tés ben meg
kell je löl ni az érin tett re fe ren cia te rü let re tá mo ga tá si ké rel -
met be nyúj tó me zõ gaz da sá gi ter me lõt, és a ké rel mé ben
fog lal tak nak meg fele lõen a me zõ gaz da sá gi par cel lá ra
 vonatkozó ada to kat.

(5) A (3) be kez dés b) pont ja alap ján a ké rel met be -
nyúj tó me zõ gaz da sá gi ter me lõ kö te les az ér te sí tés ben
meg ha tá ro zott idõ tar ta mon be lül írá sos vá laszt adni az
MVH ré szé re.

(6) Ha a (3) be kez dés b) pont ja alap ján meg ál la pí tott
túl igény lés a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott vá la szok ban
fog lalt he lyes bí té se ket köve tõen rész ben vagy egész ben
to vább ra is fenn áll, az MVH

a) a to le ran ci á val szá molt re fe ren cia te rü le tet meg nem
ha la dó túl igény lés ese tén a túl igény lés ará nyá ban a re fe -
ren cia te rü let mé re té ig csök ken ti a re fe ren cia te rü le ten
 belüli tá mo ga tá si igény lé sek ben meg je lölt te rü le te ket,
 illetve

b) a to le ran ci á val szá molt re fe ren cia te rü le tet meg ha la -
dó túl igény lés ese tén fi zi kai el len õr zést foly tat le az érin -
tett re fe ren cia te rü let vo nat ko zá sá ban.

(7) A (6) be kez dés sze rin ti fi zi kai el len õr zést nem kell
le foly tat ni, ha a (4) be kez dés sze rin ti ha tár idõt a ké rel met
be nyúj tó me zõ gaz da sá gi ter me lõ el mu lasz tot ta. Eb ben az
eset ben az MVH a ha tár idõt el mu lasz tó me zõ gaz da sá gi
ter me lõ ké re lem ben be je len tett te rü le te it a túl igény lés
mér té ké nek meg fele lõen csök ken ti.

(8) Ha az MVH ugyan azon me zõ gaz da sá gi par cel la
 tekintetében több szö rös igény lést ál la pít meg, ak kor a
(3)–(7) be kez dés sze rint jár el.

(9) Ha a túl igény lés ben érin tett bár me lyik fél hi telt
 érdemlõen bi zo nyít ja, hogy a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm.

ren de let sze rint föld hasz ná ló nak, il let ve az in gat lan-nyil -
ván tar tás ról  szóló 1997. évi CXLI. tör vény sze rint in gat -
lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett tu laj do nos nak mi nõ sül, ak -
kor a tá mo ga tást az MVH ezen ügy fél szá má ra ál la pít ja
meg.

(10) Ha a (3)–(9) be kez dés sze rin ti el já rás ered mé nye -
kép pen sem szün tet he tõ meg a túl igény lés, il let ve a több -
szö rös igény lés, ak kor a re fe ren cia te rü le tet meg ha la dó
 terület min den érin tett ké re lem ese té ben jo go su lat lan
igény lés nek szá mít.

(11) A (10) be kez dés sze rin ti te rü let nem ha lad hat ja
meg az adott re fe ren cia te rü le ten ké rel me zett te rü let
100 száza lékát.

(12) A (10) be kez dés sze rin ti jo go su lat lan igény lés
mind ad dig fenn áll, amíg va la me lyik érin tett me zõ gaz da -
sá gi ter me lõ a jog vi ta el bí rá lá sá ra egyéb ként ille té kes
 hatóság vagy bí ró ság jog erõs ha tá ro za tá val nem iga zol ja
jo go sult sá gát, vagy az érin tett me zõ gaz da sá gi ter me lõk
együt te sen nem he lyes bí tik a ké rel me i ket.

Levonások és kizárások

14.  §

(1) Az ad mi niszt ra tív és a fi zi kai el len õr zé sek meg ál la -
pí tá sa i hoz kap cso ló dó le vo ná so kat, il let ve ki zá rá so kat
az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let 6–7. cik kei, az
1973/2004/EK bi zott sá gi ren de let 138. cik ke, va la mint
a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 65–68. cik kei alap ján
kell el bí rál ni.

(2) A le vo ná so kat és ki zá rá so kat az MVH a túl igé nyelt
blok kok vo nat ko zá sá ban a www.mvh.gov.hu ol da lon való 
köz zé té te lé nek nap já val kez dõ dõ en al kal maz za.

A számítás alapja

15.  §

A tá mo ga tás alap ját a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let
50. cikk (1), (3), va la mint (7) be kez dé sé ben fog lal tak alap -
ján kell ki szá mí ta ni.

A jogkövetkezmények halmozódása

16.  §

A le vo ná sok, ki zá rá sok, va la mint más kö zös sé gi és
nem ze ti jog sza bá lyok sze rin ti szank ci ók hal mo zó dá sá ra
a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 71. cikk (2) bekezdé -
sében és a 71a. cik ké ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.
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Elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) 
és kivételes körülmények esetei

17.  §

(1) Az el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis ma i or), il le tõ leg más 
ki vé te les kö rül mé nyek  miatti iga zo lá si ké re lem ki zá ró lag
az MVH ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon nyújt -
ha tó be.

(2) Az el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis ma i or) és a ki vé te les
kö rül mé nyek ese te i re, va la mint an nak iga zo lá sá ra a kü lön
jog sza bály ban fog lal ta kat kell al kal maz ni.

Támogatási kérelem elbírálása

18.  §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem rõl az MVH dönt.

(2) A dön tés ben meg kell je löl ni:
a) a ké re lem ál tal le fe dett te rü le tet,
b) a tá mo ga tás alap já ul szol gá ló te rü le tet,
c) a me zõ gaz da sá gi ter me lõt meg il le tõ tá mo ga tá si

össze get,
d) az al kal ma zott jog kö vet kez mé nye ket.

Jogosulatlanul igénybe vett támogatások
 visszatérítése

19.  §

A jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tá sok vissza té rí -
té sé re a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 73. cik ké ben
és a Tv. 69.  § (5) be kez dé sé ben fog lal ta kat kell al kal -
maz ni.

A mezõgazdasági termelõ személyében 
bekövetkezett változás

20.  §

(1) Ha a ké re lem ál tal le fe dett te rü let hasz no sí tá sa
 vonatkozásában a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát köve -
tõen a me zõ gaz da sá gi ter me lõ sze mé lye meg vál to zik,
 arról a ké re lem ál tal le fe dett te rü let új me zõ gaz da sá gi
ter me lõ je (a továb biak ban: új me zõ gaz da sá gi ter me lõ) a 
vál to zást kö ve tõ tíz mun ka na pon be lül be je len tést kö te -
les ten ni az MVH-nak. A be je len tés el mu lasz tá sa  miatt
a Tv. 71. §-a alap ján az MVH mu lasz tá si bír sá got szab -
hat ki.

(2) A be je len tést ki zá ró lag az MVH ál tal rend sze re sí tett
for ma nyom tat vá nyon le het be nyúj ta ni.

(3) Az (1) be kez dés al kal ma zá sa ese tén az új me zõ gaz -
da sá gi ter me lõ a (2) be kez dés sze rin ti be je len tés hez
 csatolja nyi lat ko za tát a tá mo ga tá si fel té te lek tel je sí té sé re
vo nat ko zó kö te le zett sé gek be tar tá sá ról.

(4) A me zõ gaz da sá gi ter me lõ sze mé lyé ben bekövet -
kezett vál to zá sok ra egye bek ben a 796/2004/EK bi zott sá gi
ren de let 74. cik ké ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

Kifizetés

21.  §

(1) A tá mo ga tás ki fi ze té se az 1782/2003/EK ta ná csi
ren de let 28. cik ké ben fog lal tak nak meg fele lõen 2008. de -
cem ber 1. és 2009. jú ni us 30. kö zött, az MVH a Tv.
28–30.  §-ai sze rin ti ügy fél-nyil ván tar tá si rend sze ré ben
nyil ván tar tott bank szám lá ra tör té nõ át uta lás sal tör té nik.

(2) A tá mo ga tás – füg get le nül a me zõ gaz da sá gi ter me lõ
sze mé lyé ben be kö vet ke zett vál to zás tól – a 796/2004/EK
bi zott sá gi ren de let 74. cikk (6) be kez dé se alap ján a tá mo -
ga tást ere de ti leg igény lõ (át ru há zó) me zõ gaz da sá gi ter me -
lõ nek ke rül ki fi ze tés re.

Állandó legelõként hasznosított földterületek
 fenntartása

22.  §

(1) A 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 3. cik ké nek
(1) be kez dé sé ben fog lalt kö te le zett sé get nem ze ti szin ten
kell al kal maz ni.

(2) A 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 3. cikk (2) be -
kez dé sé ben em lí tett re fe ren cia arány 0,0264.

(3) Az ál lan dó le ge lõ ként hasz no sí tott föld te rü le tek
 mezõgazdasági össz te rü let hez vi szo nyí tott ará nyát az
MVH a 7.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt nyi lat ko za tok alap -
ján a 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 3. cikk (3) be kez dé -
sé nek meg fele lõen ál la pít ja meg.

(4) A 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let 4. cikk (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott en ge dé lye zé si el já rás ról, va la -
mint a ren de let 4. cikk (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
hasz no sí tás-vissza ál lí tá si kö te le zett ség rõl kü lön jog sza -
bály ren del ke zik.

(5) Ha jog sza bály az ál lan dó le ge lõ te rü let csök ken té sé -
vel össze füg gés ben az érin tett te rü le tek re vo nat ko zó an
 külön en ge dé lye zé si, be je len té si kö te le zett sé get ír elõ
vagy szank ció al kal ma zá sát ren de li el, ak kor azok a Me zõ -
gaz da sá gi Par cel la Azo no sí tó Rend szer ál lan dó le ge lõ
 tematikus ré te gé ben rög zí tett ál la pot figye lembe véte lével
ke rül nek meg ha tá ro zás ra.
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A kedvezményezettek közzététele

23.  §

A kö zös ag rár po li ti ka fi nan szí ro zá sá ról  szóló
1290/2005/EK ta ná csi ren de let 44a cikk alap ján az Eu ró -
pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból 2008. ja nu ár 1-jétõl
tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ked vez mé nye zet tek név so rát,
 valamint a ka pott tá mo ga tás össze gét az MVH köz zé te szi.

Záró rendelkezések

24.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Eu ró pai 
Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia
Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga -
tás 2007. évi igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér dé -
sek rõl  szóló 28/2007. (IV. 20.) FVM ren de let ha tá lyát
vesz ti, ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek re al kal -
maz ni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

25.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re haj tá -
sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 1782/2003/EK ren de le te (2003. szep tem -
ber 29.) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len
tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak megállapí -
tásáról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meghatá -
rozott  támogatási rend sze rek lét re ho zá sá ról, to váb bá a
2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK,
1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK,
1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/200l/EK ren de le tek 
mó do sí tá sá ról;

b) a Ta nács 2004/281/EK ha tá ro za ta (2004. már -
cius 22.) a Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a
 Ciprusi Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár -
sa ság, a Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Len -
gyel Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo vák
Köz tár sa ság csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, va la mint az
 Európai Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról
 szóló ok mány nak a kö zös ag rár po li ti ka re form ját kö ve tõ
adap tá ci ó já ról;

c) a Bi zott ság 1973/2004/EK ren de le te (2004. ok tó -
ber 29.) az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let IV. és IVa. cí -
me i ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze re ket, to váb bá
a pi hen te tett te rü let alap anyag-ter me lés re való hasz ná la tát
il le tõ en ugyan ezen ren de let al kal ma zá sá nak rész le tes sza -
bá lyo zá sá ról;

d) a Bi zott ság 796/2004/EK ren de le te (2004. áp -
rilis 21.) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len
tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak megállapítá -
sáról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott
tá mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról  szóló, 2003. szep -
tem ber 29-i 1782/2003/EK ta ná csi ren de let ál tal elõ írt köl -
csö nös meg fe lel te tés, mo du lá ció, va la mint in teg rált igaz -
ga tá si és el len õr zé si rend szer vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Melléklet
a 39/2008. (III. 29.) FVM rendelethez

A 39/2008. (III. 29.) FVM rendelet
7.  § (3) bekezdés a) pontjában hivatkozott

kenderfajták

Be ni ko

Car mag no la

CS

Del ta-Llo sa

Del ta 405

De ni se

Di o i ca 88

Ep si lon 68

Fe do ra 17

Red Pe ti o le

Fe li na 32

Fe li na 34-Fé li na 34

Fe ri mon-Fé ri mon

Fib ra no va

Fib ri mon 24

Cha ma e le on

Can na komp

Fut ura 75

Komp ol ti

Sant hi ca 23

Sant hi ca 27

Si le sia

Uso-31

Bi a lobr zes kie

Fa sa mo

Lov rin 110

Sil va na

Lip ko

Komp ol ti hib rid TC

UNIKO-B
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Az oktatási és kulturális miniszter
9/2008. (III. 29.) OKM

rendelete

az esélyegyenlõséget, felzárkóztatást segítõ
támogatások igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének

részletes szabályairól

A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2007. évi CLXIX. tör vény (a továb biak ban: költ ség ve té si
tör vény) 5. szá mú mel lék le té nek 16. pont já ban fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a költ ség ve té si tör vény
13.  § (1) be kez dé sé re, va la mint 31.  § (1) be kez dé sé re – az
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont ja sze rin ti fel adat kör ében el já ró ön kor mány za ti 
és te rü let fej lesz té si mi nisz ter egyet ér té sé vel, a pénz ügy -
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont ja sze rin ti feladatkö -
rében el já ró pénz ügy mi nisz ter, va la mint a szo ci á lis és
mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § g) pont ja sze rin ti
fel adat kör ében el já ró szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter vé -
le mé nyé nek ki ké ré sé vel – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § a) pont ja sze rin ti fel adat kö röm ben el -
jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

I.

Képességkibontakoztató és integrációs felkészítés,
továbbá óvodai fejlesztõ program szervezésének

támogatása

1.  §

(1) A tá mo ga tást he lyi ön kor mány za tok – be le ért ve a
jogi sze mé lyi sé gû in téz mé nyi, va la mint a több cé lú kis tér -
sé gi tár su lá so kat – (a továb biak ban: he lyi ön kor mány zat),
a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si
in téz mé nyek, il let ve a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál -
la mi, nem ön kor mány za ti in téz mé nyek fenn tar tói
(a továb biak ban együtt: fenn tar tó) igé nyel he tik, ha az ál ta -
luk fenn tar tott in téz mény a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek
mû kö dé sé rõl  szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
[a továb biak ban: 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let] 39/D.
és 39/E.  §-ában meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek és az ok ta -
tá si és kul tu rá lis mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) ál -
tal ki adott In teg rá ci ós Pe da gó gi ai Prog ram sze rint ké pes -
ség ki bon ta koz ta tó vagy in teg rá ci ós fel ké szí tést foly tat,
vagy óvo da ese té ben a mi nisz ter ál tal ki adott Óvo dai In -
teg rá ci ós Prog ram sze rin ti fog lal koz ta tást biz to sít. Az in -
teg rá ci ós és ké pes ség ki bon ta koz ta tó fel ké szí tés, va la mint
az óvo dai fej lesz tõ prog ram után igé nyel he tõ tá mo ga tás

ki zá ró lag olyan in téz mény ben ve he tõ igény be, amely nek
ala pí tó ok ira tá ban, va la mint he lyi pe da gó gi ai prog ram já -
ban, ne ve lé si prog ram já ban az igény jo go sult sá got meg ala -
po zó te vé keny ség sze re pel vagy a fenn tar tó kö te le zett sé -
get vál lal an nak be épí té sé re. Ké pes ség ki bon ta koz ta tó fel -
ké szí tés tá mo ga tá sa irán ti igény lést ki zá ró lag ál ta lá nos is -
ko lá ban és szak is ko lá ban, in teg rá ci ós fel ké szí tés tá mo ga -
tá sa irán ti igény lést pe dig ki zá ró lag ál ta lá nos is ko lá ban és
kö zép is ko lá ban meg szer ve zett fel ké szí tés ese tén le het be -
nyúj ta ni. Az igény lés to váb bi fel té te le, hogy a fenn tar tó a
6. szá mú mel lék let ben fog lalt szán dék nyi lat ko zat alá írá sá -
val vál lal ja, hogy a 2008/2009-es tan év ben, ne ve lé si év -
ben ele get tesz a nyi lat ko zat ban fog lalt te vé keny sé gek
meg valósításának. A je len be kez dés sze rin ti tá mo ga tá si
for mák ban részt ve võ fenn tar tók és in téz mé nye ik a 2.  §
(11) be kez dés alap ján együtt mû kö dé si meg ál la po dást köt -
nek, amely nek ré sze ként a 6. szá mú mel lék let ben fog lalt
szán dék nyi lat ko za tok sze rin ti vál la lá sok meg valósításáról 
in téz mé nyi ön ér té ke lést és pénz ügyi el szá mo lást kö te le -
sek be nyúj ta ni. Amennyi ben a vál la lá sok tel je sí té se a
2008/2009-es tan év ben, ne ve lé si év ben nem tör té nik meg,
a 2.  § (11) be kez dés alap ján be nyúj tás ra ke rü lõ in téz mé nyi 
ön ér té ke lés és a pénz ügyi el szá mo lás nem ke rül el fo ga dás -
ra. Nem nyújt ha tó in teg rá ci ós, il let ve ké pes ség ki bon ta -
koz ta tó fel ké szí tés, va la mint óvo dai fej lesz tõ prog ram
után járó tá mo ga tás, amennyi ben az érin tett in téz mény
fenn tar tó já val szem ben, az in téz mény mû kö dé sé vel, ok ta -
tá si te vé keny sé gé vel össze füg gés ben a tá mo ga tás irán ti
igény lés be nyúj tá sát meg elõ zõ 3 éven be lül bí ró ság vagy
más ha tó ság jog erõ sen meg ál la pí tot ta az egyen lõ bá nás -
mód ról és az esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ról  szóló 2003. 
évi CXXV. tör vény meg sér té sét. En nek alap ján az igény -
lés hez csa tol ni kell a 23. b) mel lék let ben fog lalt nyi lat ko -
za tot. Tá mo ga tás csak ak kor igé nyel he tõ, ha a fenn tar tó
ele get tesz a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör -
vény (a továb biak ban: Kt.) 66.  § (2) be kez dé sé ben fog lal -
tak sze rint az is ko lai kör zet ha tá rok ki ala kí tá sá ra vo nat ko -
zó kö te le zett sé gé nek.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt tá mo ga tás csak a nap pa li
ok ta tás mun ka rend je sze rint ta nu lók után igé nyel he tõ.

(3) Óvo da ese té ben a tá mo ga tás ban  való ré sze sü lés fel -
té te le, hogy a 2008/2009-es ne ve lé si év kez dõ nap ján az
óvo da fel vé te li kör ze té ben élõ, a 2008/2009-es ne ve lé si év 
kez dõ nap ján 3. élet évét be töl tõ hal mo zot tan hát rá nyos
hely ze tû gyer me kek leg alább het ven szá za lé ka részt vesz
az óvo dai ne ve lés ben, to váb bá az óvo dá ban a hal mo zot tan
hát rá nyos hely ze tû gyer me kek ará nya el éri a ti zen öt szá za -
lé kot és az óvo da a há zi rend je sze rint leg alább napi 8 órán
át tart nyit va. Az igény lés to váb bi fel té te le, hogy amennyi -
ben az óvo dá ban kor cso por ton ként több cso port mû kö dik,
az adott fel adat el lát ási he lye ken, kor cso por ton ként, az
egyes cso por tok ban a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû
gyer me kek lét szá má nak a cso port ba járó gyer me kek lét -
szá má hoz vi szo nyí tott ará nya kö zöt ti el té rés nem ha lad -
hat ja meg a hu szon öt szá za lé kot.
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(4) A fenn tar tó ál tal el nyert tá mo ga tás a 2. szá mú mel -
lék let sze rin ti mér ték ben, a mi nisz ter ál tal ki adott is ko lai,
óvo dai pe da gó gi ai prog ram ban meg ha tá ro zott te vé keny -
sé gek re, cé lok meg valósítására hasz nál ha tó fel. Az in teg -
rá ci ós fel ké szí tés, a ké pes ség ki bon ta koz ta tó fel ké szí tés és
az óvo dai fej lesz tõ prog ram szer ve zé se ese tén nyúj tott fel -
ké szí tés, fej lesz tés, egyé ni vagy cso por tos fog lal ko zás a
Kt. 52.  § (7) és (11) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ ke re -
ten fe lül nyúj tott fog lal ko zás nak mi nõ sül, az itt meg ha tá -
ro zott idõ ke ret be nem szá mít ha tó be. A fenn tar tó ál tal el -
nyert tá mo ga tás to váb bá a 2. szá mú mel lék let sze rin ti mér -
ték ben pe da gó gi ai szak szol gál ta tá sok igény be vé te lé re for -
dít ha tó. A fenn tar tó és az in téz mény az igény lés be nyúj tá -
sa elõtt kö te les fel mér ni, szük sé ges-e, és ha igen, mi lyen
mér ték ben a tá mo ga tás nak e kör ben  való fel hasz ná lá sa. A
tá mo ga tás pe da gó gi ai szak szol gál ta tá sok igény be vé te lé re
for dít ha tó ré sze a 4., il let ve az 5. szá mú mel lék let ki töl té sé -
vel meg ha tá ro zás ra ke rü lõ több let szol gál ta tá sok fi nan szí -
ro zá sá ra for dít ha tó. Mind ez a szak szol gál ta tó val kö tött
meg ál la po dás alap ján tör té nik. Az e vo nat ko zás ban kö tött
meg ál la po dá so kat a fenn tar tó a 2.  § (11) be kez dé sé ben
fog lalt együtt mû kö dé si meg ál la po dás sze rint kö te les az
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um Tá mo ga tás ke ze lõ
(a továb biak ban: OKM Tá mo ga tás ke ze lõ) ré szé re meg -
kül de ni, il let ve en nek ke re té ben a pénz ügyi el szá mo lás ban 
e cél ra fel hasz nált tá mo ga tá si össze ge ket fel tün tet ni.

(5) A tá mo ga tás igény lé se az erre a cél ra mû köd te tett
elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül

a) is ko la ese té ben az 1., 3. és 4. szá mú mel lék let, a
6. szá mú, adott in téz mény for má ra vo nat ko zó mel lék let, és
a 23. szá mú mel lék let ben fog lalt szán dék nyi lat ko za tok ki -
töl té sé vel tör té nik,

b) óvo da ese tén az 1. és 5. szá mú mel lék let, a 6. szá mú,
az adott in téz mény for má ra vo nat ko zó mel lék let, to váb bá a 
23. szá mú mel lék let ben fog lalt szán dék nyi lat ko za tok ki -
töl té sé vel tör té nik.

Az elekt ro ni kus rend szer a köz ok ta tá si in téz mény törzs
fenn tar tói és in téz mé nyi ada ta i ra épül.

(6) A fenn tar tó az e ren de let hatályba lépésével egy ide -
jû leg meg kül dött azo no sí tót fel hasz nál va lép be az elekt ro -
ni kus rend szer be és töl ti ki az adat la po kat, nyi lat ko za to -
kat. A fenn tar tó a ki töl tött és ki nyom ta tott adat la po kat és
nyi lat ko za to kat két pél dány ban pos tai úton is meg kül di az
adat la pon sze rep lõ cím re. Amennyi ben ki zá ró lag pos tai
úton nyúj tot ták be az igény lést, ille tõ leg az elekt ro ni ku san
rög zí tett és a pos tai úton a 2.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ha tár idõ ig be nyúj tott igény lé sek egy más tól elté -
rõek, az igény lés ér vény te len. Az igény lés be nyúj tá sá ra ki -
ala kí tott elekt ro ni kus rend szer az igény lés elekt ro ni kus
úton  való be nyúj tá sát ki zá ró lag az igény lés, il let ve az
igény lé si adat la pok tel jes körû, hi ány ta lan ki töl té sét köve -
tõen te szi le he tõ vé.

(7) A fenn tar tó ál tal be nyúj tott ké pes ség ki bon ta koz ta tó
fel ké szí tés tá mo ga tá sa irán ti igény lést ál ta lá nos is ko la ese -
té ben el kell uta sí ta ni, amennyi ben a te le pü lé sen több is ko -

la mû kö dik és azok bár me lyi ké ben a hal mo zot tan hát rá -
nyos hely ze tû ta nu lók is ko lán be lü li ará nya és a te le pü lés
összes is ko lá já ban a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu -
lók lét szá má nak a te le pü lés összes is ko lá já ba járó ta nu lók
lét szá má hoz vi szo nyí tott ará nya kö zöt ti el té rés több, mint
hu szon öt szá za lék. A te le pü lé si arány meg ál la pí tá sá hoz a
nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ál tal mû köd te tett is ko lák
ta nu lói össze té te lét is vizs gál ni kell, ha köz ok ta tá si meg ál -
la po dás alap ján vagy a Kt. 81.  § (11) be kez dé se sze rin ti
egy ol da lú nyi lat ko zat tal köz re mû kö dik az ön kor mány za ti
fel adat el lát ás ban, figye lembe véve a Kt. 81.  § (1) be kez dé -
sé nek a) pont já ban fog lal ta kat. A nem ál la mi in téz mény -
fenn tar tó ál tal mû köd te tett is ko lák ese té ben az arány szá -
mí tást a la kó hellyel, en nek hi á nyá ban tar tóz ko dá si hellyel
ren del ke zõ ta nu lók ra kell vo nat koz tat ni.

(8) Amennyi ben a fenn tar tó ál tal fenn tar tott köz ok ta tá si 
in téz mény a 2007/2008-as tan év ben részt vesz az e § sze -
rin ti pe da gó gi ai te vé keny sé gek meg valósításában, kö te les
be tar ta ni az ál ta la az Edu ca tio Tár sa dal mi Szol gál ta tó
Köz hasz nú Tár sa ság Or szá gos Ok ta tá si In teg rá ci ós Há ló -
zat tal (a továb biak ban: OOIH) és az OKM Tá mo ga tás ke -
ze lõ vel kö tött Együtt mû kö dé si Meg ál la po dás ban fog lal ta -
kat. Az Együtt mû kö dé si Meg ál la po dás ban fog lalt in téz -
mé nyi ön ér té ke lés, va la mint a pénz ügyi el szá mo lás el fo -
ga dá sa, a tá mo ga tás ra  való jo go sult ság to váb bi fel té te le.

(9) A tá mo ga tás a 2008/2009. tan év re be csült ta nu lói, il -
let ve gyer mek lét szám alap ján igé nyel he tõ és a 2008. ok -
tó be ri sta tisz ti kai lét szám ada tok sze rint hasz nál ha tó fel. A
tá mo ga tás össze ge a ké pes ség ki bon ta koz ta tó fel ké szí tés
és az in teg rá ci ós fel ké szí tés ese té ben leg fel jebb
61 500 Ft/fõ. Óvo dai fej lesz tõ prog ram szer ve zé se ese té -
ben a tá mo ga tás leg ma ga sabb össze ge 68 500 Ft/fõ le het.

2.  §

(1) Az igény lõ a tá mo ga tá si igényt leg ké sõbb 2008. jú -
ni us 15-ig az aláb bi ak sze rint nyújt hat ja be az 1.  § (5) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott mó don:

a) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Áht.) 64/B.  § (3) be kez dé sé nek
figye lembe véte lével a he lyi ön kor mány za tok a Ma gyar
Ál lam kincs tár Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga ille té kes me gyei
szer ve ze ti egy sé ge i hez (a továb biak ban: Igaz ga tó ság) pa -
pír ala pon, va la mint elekt ro ni ku san az erre a cél ra ki ala kí -
tott elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül,

b) a nem ál la mi, nem ön kor mány za ti in téz mé nyek, va -
la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek fenn tar tói az OKM Tá mo ga tás ke ze -
lõ ré szé re pa pír ala pon, va la mint elekt ro ni ku san az erre a
cél ra ki ala kí tott elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ el mu -
lasz tá sa jog vesz tõ.

(3) Az Igaz ga tó ság a he lyi ön kor mány za tok ál tal be -
nyúj tott tá mo ga tá si igé nye ket a hi ány pót lá sok be ér ke zé sét 
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köve tõen 2008. jú li us 5-ig egy ere de ti pél dány ban meg -
kül di az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ nek, egy ere de ti pél dány
az Igaz ga tó ság nál ma rad.

(4) A he lyi ön kor mány za tok ese tén az Igaz ga tó ság a fe -
lül vizs gá lat so rán az Áht. 64/B.  § (3) be kez dés sze rint jár
el. A hi ány pót lá sok el bí rá lá sá ról és a nem to váb bí tott
igény lé sek rõl az Igaz ga tó ság, il let ve az OKM Tá mo ga tás -
ke ze lõ 2008. jú li us 10-ig ér te sí ti a fenn tar tót.

(5) Az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ el vég zi a be ér ke zett
elekt ro ni kus igény lé sek hi te le sí té sét. Az OKM Tá mo ga -
tás ke ze lõ a fel dol go zott igény be je len té sek alap ján el ké szí -
tett össze sí tõ je len té sét ön kor mány za ti, nem ál la mi, nem
ön kor mány za ti in téz mé nyek, il let ve a köz pon ti költ ség ve -
té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fenn tar -
tói sze rint kü lön-kü lön össze sít ve, to váb bá in téz mény,
prog ram tí pu sok és ta nu lói lét szám sze rint össze sít ve elekt -
ro ni kus for má ban, 2008. au gusz tus 1-ig meg kül di az Ok ta -
tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um (a továb biak ban: OKM) ré -
szé re.

(6) A meg kül dött össze sí tõ je len té se ket ti zen egy tag ból
álló ér té ke lõ bi zott ság vizs gál ja meg. A bi zott ság el nö két
és négy to váb bi tag ját az OKM Esély egyen lõ sé gi Fõ igaz -
ga tó sá gá nak ve ze tõ je, to váb bi hat tag ját az OOIH ve ze tõ je 
je lö li ki, az e §-ban meg ha tá ro zott tá mo ga tá si for mák te rén 
meg fe le lõ szak ér te lem mel, a tá mo ga tá si ja vas la tok meg té -
te lé hez szük sé ges is me re tek kel ren del ke zõ mun ka tár sai
kö zül. A bi zott ság ügy rend jét maga ál la pít ja meg.

(7) Az ér té ke lõ bi zott ság a for mai kö ve tel mé nye ken túl
a 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let 39/D., 39/E.  §, il let ve az 
e § ren del ke zé se i nek  való meg fe le lést vizs gál va szak mai
vé le ményt ké szít, va la mint a tá mo ga tás oda íté lé sé re, il let -
ve el uta sí tá sá ra 2008. au gusz tus 20-ig in do kolt ja vas la tot
tesz a mi nisz ter nek. Az elõ ér té ke lés szer ve zé sé vel kap cso -
la tos fel ada to kat az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ lát ja el.

(8) Az ér té ke lõ bi zott ság ja vas la ta alap ján a mi nisz ter
2008. au gusz tus 27-ig dönt a tá mo ga tás oda íté lé sé rõl.

(9) A tá mo ga tást el nyert ön kor mány za tok össze sí tett
ada ta it az OKM utal vá nyo zás cél já ból az ön kor mány zat
KSH-kód já nak, (te le pü lés tí pus nél kü li) meg ne ve zé sé nek
és a tá mo ga tá si összeg nek a fel tün te té sé vel pa pír ala pon és 
elekt ro ni kus for má ban 2008. szep tem ber 3-ig meg kül di az
ÖTM ré szé re. A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról a Ma gyar Ál -
lam kincs tár (a továb biak ban: Kincs tár) a költ ség ve té si tör -
vény 5. szá mú mel lék let 16. pont ja sze rin ti for rás ter hé re a
2008. év szep tem ber havi net tó fi nan szí ro zás ke re té ben az
ÖTM utal vá nyo zá sa alap ján gon dos ko dik.

(10) A nem ál la mi, nem ön kor mány za ti, va la mint a köz -
pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz -
mény fenn tar tó ré szé re meg ítélt tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról
az OKM ál tal biz to sí tott ke ret összeg, va la mint a fi nan szí -
ro zá si ada tok is me re té ben a Kincs tár a 2008. szep tem ber
havi nor ma tí va ki u ta lás sal együtt gon dos ko dik.

(11) A tá mo ga tást el nyert fenn tar tók össze sí tett ada ta it
az OKM elekt ro ni kus for má ban 2008. szep tem ber 3-ig to -
váb bít ja az OO IH-nak, il let ve az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ -
nek, majd az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ér te sí ti a fenn tar tót a
tá mo ga tás el fo ga dá sá ról, il let ve el uta sí tá sá ról. A tá mo ga -
tást el nyert fenn tar tó és a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ in téz -
mény vál lal ja, hogy az OO IH-val és az OKM Tá mo ga tás -
ke ze lõ vel 2008. szep tem ber 30-áig együtt mû kö dé si meg -
ál la po dást köt, amely ki tér az 1.  § (1) és (4) be kez dé sé ben
fog lal tak ra.

(12) Az Ok ta tá si Hi va tal a tá mo ga tást el nyert fenn tar tók 
ese té ben szak ér tõk be vo ná sá val el len õr zést szer vez. Ha a
szak mai el len õr zés tan ügy-igaz ga tá si sza bály ta lan sá go kat 
tár fel, az Ok ta tá si Hi va tal ha tó sá gi el len õr zést vé gez. A
vizs gá lat ered mé nye kép pen kez de mé nye zi a Kincs tár nál a 
tá mo ga tás irán ti jo go sult ság fe lül vizs gá la tát.

3.  §

(1) Ha a fenn tar tó si ke re sen pá lyá zott az in teg rá ci ós
vagy a ké pes ség ki bon ta koz ta tó fel ké szí tést se gí tõ tá mo ga -
tás ra, jo go sult tá vá lik to váb bi – a meg adott tá mo ga tá si cé -
lon be lül – kul tu rá lis, sza bad idõs te vé keny sé get se gí tõ
prog ra mon  való rész vé tel re is. A pá lyá za ton  való rész vé tel 
to váb bi fel té te le, hogy az ál ta lá nos is ko la vagy a tag is ko la
olyan te le pü lé sen mû köd jön, amely te le pü lés tár sa dal -
mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem pont ból el ma ra dott,
il let ve az or szá gos át la got je len tõ sen meg ha la dó mun ka -
nél kü li ség gel súj tott te le pü lé sek jegy zé ké rõl  szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. ren de let mel lék le té ben meg ha -
tá ro zott mind két mu ta tó szem pont já ból hát rá nyos nak mi -
nõ sül. A fel té te lek nek meg fe le lõ fenn tar tó – a ré szé re hi -
va tal ból meg kül dött ér te sí tés alap ján – dön ti el, hogy részt
kí ván-e ven ni a kul tu rá lis, sza bad idõs te vé keny sé get se gí -
tõ pá lyá za ton.

(2) A tá mo ga tás össze ge ta nu ló ként leg fel jebb 7500 Ft
le het. A tá mo ga tás össze ge utaz ta tás ra, ét ke zés re, sza bad -
idõs, kul tu rá lis prog ra mok és a fel ügye let meg szer ve zé se
költ sé ge i nek a fe de ze té re for dít ha tó. A prog ram ban  való
rész vé tel le he tõ sé gé rõl  szóló ér te sí tést leg ké sõbb 2008.
szep tem ber 20-ig kell meg kül de ni az érin tett fenn tar tók ré -
szé re. Az ér te sí tés elekt ro ni kus úton tör té nik, ame lyet az
OKM Tá mo ga tás ke ze lõ küld meg a fenn tar tó ré szé re.

(3) Az igény lõ a tá mo ga tá si igényt leg ké sõbb 2008. ok -
tó ber 15-ig az aláb bi ak sze rint nyújt hat ja be:

a) az Áht. 64/B.  § (3) be kez dé se alap ján a he lyi ön kor -
mány za tok az Igaz ga tó ság hoz két pél dány ban pos tai úton,
va la mint elekt ro ni ku san az ér te sí tõ ben meg ha tá ro zott
 módon,

b) a nem ál la mi, nem ön kor mány za ti in téz mé nyek, va -
la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek fenn tar tói az OKM Tá mo ga tás ke ze -
lõ ré szé re két pél dány ban pos tai úton, va la mint elekt ro ni -
ku san az ér te sí tõ ben meg ha tá ro zott mó don.
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(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ el mu -
lasz tá sa jog vesz tõ.

(5) Az Igaz ga tó ság a he lyi ön kor mány za tok ál tal be -
nyúj tott tá mo ga tá si igé nye ket a hi ány pót lá sok be ér ke zé sét 
köve tõen 2008. no vem ber 10-ig egy ere de ti pél dány ban
meg kül di az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ nek, egy ere de ti pél -
dány az Igaz ga tó ság nál ma rad. Az OKM Tá mo ga tás ke ze -
lõ a nem ál la mi, nem ön kor mány za ti, va la mint a köz pon ti
költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek fenn tar tói ál tal be nyúj tott tá mo ga tá si igé nye ket a
 hiánypótlások be ér ke zé sét köve tõen tá jé koz ta tá sul egy
ere de ti pél dány ban 2008. no vem ber 10-ig meg kül di az
Igaz ga tó ság nak.

(6) A he lyi ön kor mány za tok ese tén az Igaz ga tó ság a fe -
lül vizs gá lat so rán az Áht. 64/B.  § (3) be kez dé se sze rint jár
el. A hi ány pót lá sok el bí rá lá sá ról és a nem to váb bí tott
igény lé sek rõl az ön kor mány za ti fenn tar tók ese té ben az
Igaz ga tó ság, il let ve nem ál la mi, nem ön kor mány za ti in téz -
mé nyek, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû -
kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fenn tar tói ese té ben az
OKM Tá mo ga tás ke ze lõ 2008. no vem ber 15-ig ér te sí ti a
fenn tar tót.

(7) A tá mo ga tás ról az OKM, az OOIH és a Szo ci á lis és
Mun ka ügyi Mi nisz té ri um (a továb biak ban: SZMM) de le -
gált ja i ból álló 3 fõs ér té ke lõ bi zott ság 2008. no vem ber 25-ig
ja vas la tot tesz a mi nisz ter nek. Az ér té ke lõ bi zott ság a je len
ren de let ke re tei kö zött ügy rend jét maga ál la pít ja meg.

(8) A mi nisz ter 2008. no vem ber 30-ig dönt a tá mo ga tás
oda íté lé sé rõl.

(9) A tá mo ga tást el nyert ön kor mány za tok össze sí tett
ada ta it az OKM az ön kor mány zat KSH-kód já nak, (te le pü -
lés tí pus nél kü li) meg ne ve zé sé nek és a fo rint ra ke re kí tett
tá mo ga tá si össze gé nek a fel tün te té sé vel pa pír ala pon és
elekt ro ni kus for má ban 2008. de cem ber 3-ig kül di meg az
ÖTM ré szé re utal vá nyo zás cél já ból. A tá mo ga tás fo lyó sí -
tá sá ról a Kincs tár a költ ség ve té si tör vény 5. szá mú mel lék -
let 16. pont ja sze rin ti for rás ter hé re a 2008. év de cem ber
havi net tó fi nan szí ro zás ke re té ben az ÖTM utal vá nyo zá sa
alap ján gon dos ko dik. A nem ál la mi fenn tar tó ré szé re meg -
ítélt tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról a Kincs tár 2008. de cem ber
15-ig gon dos ko dik. A fenn tar tó a Kincs tá ron ke resz tül
2008. de cem ber 31-éig kap ja meg a tá mo ga tást. A fenn -
tartó a ki utalt tá mo ga tás ról a 15.  §-ban fog lal tak sze rint
szá mol el.

II.

Sajátos nevelési igényû tanulók tankönyvtámogatása

4.  §

(1) A tá mo ga tást a he lyi ön kor mány za tok, a köz ok ta tá si
fel ada tot el lá tó köz pon ti költ ség ve té si szer vek és a nem ál -

la mi in téz mé nyek fenn tar tói (a továb biak ban együtt: fenn -
tar tó) igé nyel he tik a Kt. 10.  §-ának (4) be kez dé se, 121.  §
(1) be kez dé sé nek 29. a) vagy 29. b) pont ja alap ján meg ha -
tá ro zott sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók után a fenn tar tá -
suk ban lévõ – a szak is ko lák ki vé te lé vel – köz ok ta tá si in -
téz mé nyek 1–13. év fo lya ma in, szak is ko lák ese té ben pe dig 
9–10. év fo lya ma in és a szak kép zé si év fo lya mo kon a nap -
pa li rend sze rû is ko lai ok ta tás ban részt ve võ sa já tos ne ve lé -
si igé nyû ta nu lók lét szá ma alap ján, a kö vet ke zõ szem pon -
tok figye lembe véte lével:

a) ér tel mi fo gya té kos ta nu lók ese té ben el sõ sor ban kis
pél dány szá mú tan köny vek tá mo ga tá sá ra;

b) tes ti, ér zék szer vi, ér tel mi, be széd fo gya té kos, au tis ta, 
több fo gya té kos ság együt tes elõ for du lá sa ese tén hal mo -
zot tan fo gya té kos, a meg is me rõ funk ci ók vagy a vi sel ke -
dés fej lõ dé sé nek or ga ni kus okra vissza ve zet he tõ tar tós és
sú lyos rend el le nes sé gé vel küz dõ, a meg is me rõ funk ci ók
vagy a vi sel ke dés fej lõ dé sé nek or ga ni kus okra vissza nem
ve zet he tõ tar tós és sú lyos rend el le nes sé gé vel küz dõ ta nu -
lók ese té ben el sõ sor ban kis pél dány szá mú tan köny vek tá -
mo ga tá sá ra;

c) va kok pont írá sos, il let ve han gos tan köny vei, di gi ta -
li zált tan anya gai elõ ál lí tá sá nak tá mo ga tá sá ra a tan könyv -
vé nyil vá ní tás, a tan könyv tá mo ga tás, va la mint az is ko lai
tan könyv el lá tás rend jé rõl  szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM
ren de let 22.  § (13) be kez dé se alap ján.

A tá mo ga tás igény lé sé nek alap ja leg fel jebb a tan könyv -
ren de lés ben sze rep lõ vég összeg nek a költ ség ve té si tör -
vény 3. szá mú mel lék le té nek 17. 2. a)–b) pont ja alat ti nor -
ma tív hoz zá já ru lá sok össze gé vel csök ken tett kü lön bö ze te.

(2) A tá mo ga tást a fenn tar tók az 1., 7. és 8. szá mú mel -
lék let ben ta lál ha tó adat la po kon igé nyel he tik az ok ta tás sta -
tisz ti kai adat fel vé tel 2007. ok tó ber 1-jei idõ pont ja alap ján. 
Az igény lés hez csa tol ni kell to váb bá a 14.  §-ban fog lal tak
sze rin ti, 23. c) szá mú mel lék let ben fog lalt nyi lat ko za tot. A
vak ta nu lók tan köny ve i nek igény lé se ese tén a tá mo ga tást
ál ta lá nos is ko lai ok ta tás ban ré sze sü lõ ta nu lók ese té ben az
elõ ál lí tó in téz mény fenn tar tó ja igé nyel he ti a 8. szá mú mel -
lék let alap ján, a meg ren de lést iga zo ló do ku men tum és az
ár aján lat egy ide jû csa to lá sá val. Amennyi ben a tan köny -
vek biz to sí tá sa a tan könyv pi ac rend jé rõl  szóló 2001. évi
XXXVII. tör vény (a továb biak ban: a tan könyv pi ac rend jé -
rõl  szóló tör vény) 8/D.  §-a sze rint köz re mû kö dõ Szö vet ség 
út ján tör té nik, úgy az igény lés alap ja a meg ren de lést iga -
zo ló do ku men tum és a Szö vet ség ál tal ki ál lí tott ár aján lat.
A tá mo ga tás igény lé sét a fenn tar tók 2008. jú li us 1-ig
nyújt hat ják be az aláb bi ak sze rint:

a) az Áht. 64/B.  § (3) be kez dé sé nek figye lembe véte -
lével a he lyi ön kor mány za tok az Igaz ga tó ság hoz két pél -
dány ban pos tai úton, va la mint az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ
hon lap ján ta lál ha tó, e cél ra ki ala kí tott elekt ro ni kus rend -
sze ren ke resz tül, az igény lés ki töl té sé vel,

b) a nem ál la mi, nem ön kor mány za ti in téz mé nyek, to -
váb bá a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek fenn tar tói az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ
ré szé re két pél dány ban pos tai úton, va la mint az OKM
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 Támogatáskezelõ hon lap ján ta lál ha tó, az e cél ra ki ala kí tott 
elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül, az igény lés ki töl té sé -
vel.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ el mu -
lasz tá sa jog vesz tõ.

(4) A he lyi ön kor mány za tok ese tén az Igaz ga tó ság az
igény lé sek fe lül vizs gá la ta so rán az Áht. 64/B.  § (3) be kez -
dé se sze rint jár el. Az Igaz ga tó ság a he lyi ön kor mány za tok 
ál tal be nyúj tott tá mo ga tá si igé nye ket a hi ány pót lá sok be -
ér ke zé sét köve tõen 2008. jú li us 30-ig egy ere de ti pél dány -
ban meg kül di az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ nek, egy ere de ti
pél dány az Igaz ga tó ság nál ma rad. Amennyi ben a fenn tar tó 
a hi ány pót lást nem, vagy nem meg fele lõen tel je sí ti, az
Igaz ga tó ság a tá mo ga tá si igényt nem fo gad ja el és er rõl
2008. jú li us 30-ig ér te sí ti a fenn tar tót. Az Igaz ga tó ság az
el uta sí tás ra ke rült fenn tar tók meg ne ve zé sét és az el uta sí tás 
okát tar tal ma zó lis tát 2008. jú li us 30-ig szin tén meg kül di
az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re.

(5) Az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ az igény lés for mai el len -
õr zé sét – ki vé ve az ön kor mány za ti fenn tar tók ál tal be nyúj -
tott igé nye ket – köve tõen az ada to kat 2008. szep tem ber
15-ig, az ön kor mány za ti, nem ál la mi, nem ön kor mány za ti
in téz mé nyek fenn tar tói, il let ve a köz pon ti költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek sze rint me -
gyén ként kü lön-kü lön össze sít ve, pa pír ala pon és elekt ro -
ni kus for má ban meg kül di az OKM ré szé re. A nem ál la mi,
nem ön kor mány za ti in téz mény fenn tar tók igé nye i nek
Kincs tár ál ta li tel je sí té sé hez az egyen kén ti fi nan szí ro zá si
ada to kat a be kez dés ben fog lalt idõ pont ban az OKM Tá -
mo ga tás ke ze lõ elekt ro ni kus for má ban meg kül di az
OKM-nek.

(6) Az OKM az össze sí tett igé nyek alap ján dön tést hoz
az (1) be kez dés a), b), c) pont ja i nak szem pont jai sze rint a
7. szá mú mel lék let sze rin ti tá mo ga tás fenn tar tón kén ti, va -
la mint in téz mé nyen kén ti mér té ké rõl, és azt hon lap ján
2008. ok tó ber 15-ig köz zé te szi.

(7) Az egyes fenn tar tók szá má ra – ki vé ve az ál ta lá nos
is ko lai ok ta tás ban ré sze sü lõ vak ta nu lók tan köny ve i nek
tá mo ga tá sa ese tén – a tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sá nak fel té te le 
a tan köny vek fo gyasz tói árá nak el len té te le zé sét iga zo ló
szám la má so la tá nak be kül dé se az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ
ré szé re. Az ál ta lá nos is ko lai ok ta tás ban ré sze sü lõ vak ta -
nu lók tan köny vei elõ ál lí tá sá hoz a tá mo ga tás nak az elõ ál lí -
tó in téz mény fenn tar tó ja szá má ra tör té nõ fo lyó sí tás fel té -
te le a tan köny vek át adás-át vé te lét iga zo ló do ku men tum. A 
szám la má so la tok, il let ve az át adás-át vé telt iga zo ló do ku -
men tu mok be kül dé sé nek ha tár ide je 2008. ok tó ber 30.

(8) A tá mo ga tást el nyert ön kor mány za tok össze sí tett
ada ta it az OKM az ön kor mány zat KSH-kód já nak, (te le pü -
lés tí pus nél kü li) meg ne ve zé sé nek és a fo rint ra ke re kí tett
tá mo ga tá si összeg nek a fel tün te té sé vel pa pír ala pon és
elekt ro ni kus for má ban is meg kül di az ÖTM ré szé re 2008.
no vem ber 15-ig utal vá nyo zás cél já ból. A tá mo ga tás fo lyó -
sí tá sá ról a Kincs tár a költ ség ve té si tör vény 5. szá mú mel -

lék let 16. pont ja sze rin ti for rás ter hé re a 2008. év de cem -
ber havi net tó fi nan szí ro zás ke re té ben az ÖTM utal vá nyo -
zá sa alap ján gon dos ko dik.

(9) A tá mo ga tást el nyert köz ok ta tá si hu mán szol gál ta -
tók, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek tá mo ga tá sá hoz szük sé ges elõ -
irány za tot, va la mint a fi nan szí ro zá si ada to kat az OKM a
Kincs tár ré szé re a 2008. de cem be ri nor ma tí va ki u ta lás hoz
szük sé ges ke ret tel együtt biz to sít ja.

III.

Felzárkóztató oktatás támogatásának lebonyolítása

5.  §

(1) A tá mo ga tást a he lyi ön kor mány za tok, a köz pon ti
költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek, il let ve a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi, nem 
ön kor mány za ti in téz mé nyek fenn tar tói (a továb biak ban
együtt: fenn tar tó) igé nyel he tik a fenn tar tá suk ban lévõ
szak is ko lák ban a 2007/2008. tan év, va la mint a 2008/2009. 
tan év nap tá ri hó nap ja i ban a fel zár kóz ta tó ok ta tás ban részt
ve võ ta nu lók lét szá ma alap ján.

(2) A tá mo ga tás ki zá ró lag a szak is ko lá ban a Kt.
27.  §-ának (8) be kez dé se sze rint, a ke ret tan terv alap ján el -
ké szí tett he lyi tan terv sze rint szer ve zett fel zár kóz ta tó ok -
ta tás ban részt ve võ ta nu lók után igé nyel he tõ a szak kép zés -
be tör té nõ be kap cso ló dás hoz szük sé ges el mé le ti és gya -
kor la ti tu dás ele mek (kom pe ten ci ák), a ta nu lói ké pes sé gek
fej lesz té sét szol gá ló esz kö zök be szer zé sé re, va la mint a
fel zár kóz ta tó ok ta tás el mé le ti kép zé sé hez, a költ ség ve té si
tör vény 3. szá mú mel lék le té nek 15. pont já ban meg fo gal -
ma zot tak sze rint.

(3) A (2) be kez dés ben fog lalt tá mo ga tás csak a nap pa li
ok ta tás mun ka rend je sze rint ta nu lók után igé nyel he tõ.

(4) A tá mo ga tás igény lé sé nek alap ja a 2007/2008. tan -
év ben, va la mint a 2008/2009. tan év ben az ok ta tá si in téz -
mé nyek te vé keny sé gé re vo nat ko zó ok ta tás sta tisz ti kai
adat gyûj té si prog ram alap ján re giszt rált fel zár kóz ta tó ok -
ta tás ban részt ve võ ta nu lók lét szá ma. Az ok ta tás sta tisz ti -
kai adat fel vé tel idõ pont ja min den év ok tó ber 1-je.

(5) A nor ma tív tá mo ga tás össze ge leg fel jebb
10 000 Ft/hó/fõ. Az igény lõ la pon a 4.  § (4) be kez dés sze -
rin ti ada tot, va la mint a fél évi rész let alap já ul szol gá ló havi
lét szám ada tok ma te ma ti kai át la gát kell fel tün tet ni. A ta nu -
lók át lag lét szám-szá mí tá sá nál tört szám ese tén a lét szá mot
min dig fel fe lé ke re kít ve kell figye lembe ven ni.

(6) Az igény lõ a tá mo ga tá si igényt az 1. szá mú mel lék -
let ki töl té sé vel, a 2008. évi elsõ rész le té nek igény lé sét a
9. szá mú mel lék let sze rint a 2007/2008. tan év tárgy idõ szak 
lét szám ada tai alap ján 2008. má jus 1-jé ig, má so dik rész le -
té nek igény lé sét a 10. szá mú mel lék let sze rint a
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2008/2009. tan év tárgy idõ szak lét szám ada tai alap ján
2008. ok tó ber 1-ig az aláb bi ak sze rint nyújt hat ja be

a) az Áht. 64/B.  § (3) be kez dé sé nek figye lembe véte -
lével a he lyi ön kor mány za tok az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ
hon lap ján ta lál ha tó, az e cél ra ki ala kí tott elekt ro ni kus
rend sze ren ke resz tül, az igény lés ki töl té sé vel és an nak ki -
nyom ta tá sá val, va la mint az Igaz ga tó ság hoz két pél dány -
ban pos tai úton,

b) a nem ál la mi, nem ön kor mány za ti in téz mé nyek, va -
la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek fenn tar tói az OKM Tá mo ga tás ke ze -
lõ hon lap ján ta lál ha tó, az erre ki ala kí tott elekt ro ni kus
rend sze ren ke resz tül, az igény lés ki töl té sé vel és an nak ki -
nyom ta tá sá val az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re két pél -
dány ban pos tai úton.

Az igény lés hez csa tol ni kell to váb bá a 14.  §-ban fog lal -
tak sze rin ti, 23. c) szá mú mel lék le té ben ta lál ha tó nyi lat ko -
za tot.

(7) A (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ el mu -
lasz tá sa jog vesz tõ.

(8) A he lyi ön kor mány za tok ese tén az Igaz ga tó ság az
igény lé sek fe lül vizs gá la ta so rán az Áht. 64/B.  § (3) be kez -
dé se sze rint jár el. Az Igaz ga tó ság a he lyi ön kor mány za tok 
ál tal be nyúj tott tá mo ga tá si igé nye ket a hi ány pót lá sa i nak
2008. má jus 15-ei be ér ke zé sét köve tõen az elsõ rész let te -
kin te té ben 2008. jú ni us 1-ig, a má so dik rész let te kin te té -
ben a hi ány pót lá sok 2008. ok tó ber 15-ei be ér ke zé sét köve -
tõen 2008. no vem ber 1-ig egy ere de ti pél dány ban meg kül -
di az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ nek, egy ere de ti pél dány az
Igaz ga tó ság nál ma rad. Amennyi ben a fenn tar tó a hi ány -
pót lást nem, vagy nem meg fele lõen tel je sí ti, az Igaz ga tó -
ság a tá mo ga tá si igényt nem fo gad ja el és er rõl az elsõ
rész let te kin te té ben 2008. jú ni us 1-ig, a má so dik rész let te -
kin te té ben 2008. no vem ber 1-ig ér te sí ti a fenn tar tót. Az
Igaz ga tó ság az el uta sí tás ra ke rült fenn tar tók meg ne ve zé -
sét és az el uta sí tás okát tar tal ma zó lis tát 2008. no vem ber
1-ig szin tén meg kül di az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re.

(9) Az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ az igény lé sek for mai el -
len õr zé sét – ki vé ve az ön kor mány za ti fenn tar tók ál tal be -
nyúj tott igé nye ket – köve tõen az ada to kat az elsõ rész let
te kin te té ben 2008. jú li us 1-ig, a má so dik rész let te kin te té -
ben 2008. no vem ber 20-ig az ön kor mány za ti, nem ál la mi,
nem ön kor mány za ti in téz mé nyek fenn tar tói, il let ve a köz -
pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek sze rint me gyén ként kü lön-kü lön össze sít ve, pa pír
ala pon és elekt ro ni kus for má ban meg kül di az OKM ré szé -
re. A nem ál la mi, nem ön kor mány za ti in téz mény fenn tar -
tók igé nye i nek Kincs tár ál ta li tel je sí té sé hez az egyen kén ti
fi nan szí ro zá si ada to kat a be kez dés ben fel so rolt idõ pon tok
ese té ben az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ elekt ro ni kus for má -
ban meg kül di az OKM-nek. Az OKM a szak is ko lá kat érin -
tõ tá mo ga tás ról és an nak mér té ké rõl fenn tar tón ként és in -
téz mé nyen ként tá jé koz tat ja az SZMM-et.

(10) Az OKM az elsõ rész let te kin te té ben 2008. au gusz -
tus 3-ig, a má so dik rész let te kin te té ben de cem ber 3-ig

meg kül di az ön kor mány za ti fenn tar tók te kin te té ben az
OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ál tal meg kül dött igény lõ la pok
össze sí tett ada ta it, az ön kor mány zat KSH-kód já nak, (te le -
pü lés tí pus nél kü li) meg ne ve zé sé nek és a fo rint ra ke re kí tett 
tá mo ga tá si összeg nek a fel tün te té sé vel pa pír ala pon és
elekt ro ni kus for má ban is az ÖTM ré szé re utal vá nyo zás
cél já ból, va la mint a nem ál la mi, nem ön kor mány za ti in téz -
mény fenn tar tók fi nan szí ro zá si ada ta it fo lyó sí tás cél já ból a 
Kincs tár nak.

(11) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról a Kincs tár a költ ség ve -
té si tör vény 5. szá mú mel lék let 16. pont ja sze rin ti elõ -
irány zat ter hé re, az ÖTM utal vá nyo zá sa alap ján az elsõ
rész let te kin te té ben a 2008. év au gusz tus havi, a má so dik
rész let te kin te té ben a 2008. év de cem ber havi net tó fi nan -
szí ro zás ke re té ben gon dos ko dik.

(12) A nem ál la mi, nem ön kor mány za ti, va la mint a köz -
pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek in téz mény fenn tar tó ré szé re meg ítélt tá mo ga tás
fo lyó sí tá sá ról az OKM ál tal biz to sí tott ke ret összeg, va la -
mint a fi nan szí ro zá si ada tok is me re té ben az Igaz ga tó ság
az elsõ rész let te kin te té ben a 2008. év au gusz tus havi, a
má so dik rész let te kin te té ben a 2008. de cem ber havi nor -
ma tí va ki u ta lás sal együtt gon dos ko dik.

IV.

A Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók
Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának

támogatása

6.  §

(1) A Hal mo zot tan Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany
Já nos Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram já ban (a továb biak -
ban: Prog ram) részt ve het nek azon kö zép is ko lai kol lé gi u -
mok, il let ve kol lé gi u mi in téz mény egy sé get is mû köd te tõ
kö zép fo kú in téz mé nyek, va la mint azon szak is ko lák, il let -
ve szak is ko lai in téz mény egy sé get is mû köd te tõ kö zép fo -
kú in téz mé nyek, me lyek a 2007/2008-as tan év ben már
mû köd tet ték a Prog ra mot, va la mint a 12. szá mú mel lék let -
ben fog lalt szán dék nyi lat ko zat alá írá sá val vál lal ják, hogy
part ne ri együtt mû kö dést  valósítanak meg. A Prog ram ban
részt ve het nek to váb bá azon in téz mé nyek, ame lyek fenn -
tar tói pá lyá za tot nyúj ta nak be az OKM 2008. áp ri lis 15-ig
meg hir de tés re ke rü lõ új, a Prog ram ba  való be kap cso ló dás -
ról  szóló pá lyá za tá ra. Az új pá lyá zat be nyúj tá sá val, hi ány -
pót lá sá val kap cso la tos el já rást a pá lyá za ti do ku men tá ció
tar tal maz za.

(2) A Prog ra mot mû köd te tõ in téz mé nyek (e § al kal ma -
zá sá ban a továb biak ban: in téz mé nyek) vál lal ják, hogy a
11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let 39/H.  § (8)–(15) be kez dé -
se i ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek és a mi nisz ter ál tal
köz le mény ben ki adott a szak mai, tar tal mi ke re te ket meg -
ha tá ro zó pe da gó gi ai prog ram (a továb biak ban: Köz le -
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mény) sze rint szer ve zik meg a ta nu lók ok ta tá sát, ne ve lé -
sét. Az in téz mé nyek egy út tal vál lal ják, hogy a Prog ram
cél cso port já hoz tar to zó meg ha tá ro zott szá mú ta nu lót
szak is ko lá ban, nap pa li rend sze rû is ko lai ok ta tás ban ta nu ló 
osz tá lyok ban ál la mi lag el is mert, pi ac ké pes szak ké pe sí tés
meg szer zé sé hez se gí tik.

(3) A fenn tar tó kö te les az in téz mény ala pí tó ok ira tá ban,
va la mint az in téz mény he lyi pe da gó gi ai prog ram já ban a
Prog ra mot, mint a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók 
esély egyen lõ sé gét szol gá ló te vé keny sé get sze re pel tet ni.

(4) A tá mo ga tás ra  való jo go sult ság fel té te le a Prog ram -
mal kap cso la to san az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet
Arany Já nos Prog ram iro dá val (a továb biak ban: OFI) a
2007/2008-as tan év vo nat ko zá sá ban kö tött szer zõ dés ben
fog lal tak nak  való meg fe le lés. Ebbe be le ér ten dõ a for rás
fel hasz ná lá sá ról ké szí tett szak mai és pénz ügyi be szá mo ló, 
va la mint a vál lalt fel ada tok meg valósulásáról ké szí tett
füg get len mo ni to ri je len tés el fo ga dá sa.

(5) A tá mo ga tás ra  való jo go sult ság to váb bi fel té te le,
hogy a Prog ram ba már a 2007/2008-as tan év ben be kap -
cso ló dott kol lé gi u mok a 2008/2009-es tan év so rán két al -
ka lom mal az in téz mény ben jó ered ménnyel al kal ma zott
pe da gó gi ai gya kor la tok át adá sa cél já ból mun ka kon fe ren -
ci át szer vez nek, mely nek ke re té ben hos pi tá lá si le he tõ sé -
get biz to sí ta nak a ré gió ér dek lõ dõ kol lé gi u mai szá má ra.

(6) A kol lé gi u mi fenn tar tó ál tal el nyer he tõ tá mo ga tás
össze ge a 2008/2009-es tan év re leg fel jebb
500 000 Ft/fõ/év. Egy év fo lya mon ma xi má li san 25 fõ után
ve he tõ igény be tá mo ga tás.

(7) A tá mo ga tás a Köz le mény IV–V. pont já ban meg ha -
tá ro zott te vé keny sé gek re, em be ri erõ for rá sok kal kap cso -
la tos költ sé gek re, a cél cso port szá má ra biz to sí tott prog ra -
mok ra és tá mo ga tá sok ra, esz köz be szer zés re, ki egé szí tõ
szak mai szol gál ta tás nyúj tá sá ra for dít ha tó. A Köz le mény
IV. pont já ban meg ha tá ro zott ki emelt te vé keny sé ge ket a
szak is ko la és a kol lé gi um egy aránt kö te les meg valósítani.

(8) A 2007/2008-as tan év ben a Prog ram ban részt vett
kol lé gi u mok fenn tar tói, mint he lyi ön kor mány za tok, a
Prog ram to vább foly ta tá sá hoz szük sé ges tá mo ga tás igény -
lé se ér de ké ben az igény lé si do ku men tá ci ót 2008. jú ni us
15-ig az Áht. 64/B.  § (3) be kez dé sé nek figye lembe véte -
lével két ere de ti pél dány ban az Igaz ga tó ság hoz nyújt hat -
ják be. Az igény lé si do ku men tá ció ré szei:

a) az 1., 11., 12. szá mú mel lék let,
b) a szak is ko lák ál tal el ké szí ten dõ az érin tett kol lé gi um 

el len jegy zé sé vel ké szült a 2007/2008-as tan év rõl  szóló
szö ve ges elem zés,

c) a 23. a) szá mú és a 14.  §-ban fog lal tak sze rin ti
23. c) szá mú mel lék let.

(9) A (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ el mu -
lasz tá sa jog vesz tõ.

(10) Az Igaz ga tó ság a he lyi ön kor mány za tok ál tal be -
nyúj tott tá mo ga tá si igé nye ket a hi ány pót lá sok be ér ke zé sét 

köve tõen 2008. jú li us 10-ig egy ere de ti pél dány ban meg -
kül di az OFI ré szé re. A he lyi ön kor mány za tok ese tén az
Igaz ga tó ság a fe lül vizs gá lat so rán az Áht. 64/B.  § (3) be -
kez dés sze rint jár el. A hi ány pót lá sok el bí rá lá sá ról és a
nem to váb bí tott igény lé sek rõl az Igaz ga tó ság 2008. jú -
lius 10-ig ér te sí ti a fenn tar tót.

7.  §

(1) A tá mo ga tás ról az OKM, az SZMM, az OFI, a Kollé -
giumi Szak mai és Ér dek vé del mi Szö vet ség, va la mint az
Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram In téz mé nye i nek
Egye sü le te de le gált ja i ból álló 5 fõs ér té ke lõ bi zott ság a 6.  §
(4) és (8) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján 2008. jú li us 30-ig
tesz ja vas la tot a mi nisz ter nek. Az ér té ke lõ bi zott ság a je len
ren de let ke re tei kö zött ügy rend jét maga ál la pít ja meg.

(2) A mi nisz ter 2008. au gusz tus 10-ig dönt a tá mo ga tás
oda íté lé sé rõl. A tá mo ga tás oda íté lé sé rõl az OFI írás ban tá -
jé koz tat ja az igény lést be nyúj tó kol lé gi u mo kat leg ké sõbb
2008. au gusz tus 15-ig.

(3) A tá mo ga tást el nyert fenn tar tó és a tá mo ga tás ban ré -
sze sü lõ in téz mény vál lal ja, hogy az OFI-val leg ké sõbb 2008.
szep tem ber 15-ig szer zõ dést köt. A szer zõ dés mel lék le tét ké -
pe zi az OFI ré szé rõl az in téz mény mel lé de le gált men tor ál tal
vé le mé nye zett költ ség ve tés, va la mint a szin tén a men tor ál tal
vé le mé nye zett, a 12. szá mú mel lék le té ben ta lál ha tó vál la lá -
sok alap ján el ké szí tett rész le tes fel adat terv.

(4) A Prog ram ban részt ve võ és tá mo ga tást el nyert he lyi 
ön kor mány za tok össze sí tett ada ta it az OKM 2008. szep -
tem ber 15-ig utal vá nyo zás cél já ból az ön kor mány zat
KSH-kód ja, (te le pü lés tí pus nél kü li) meg ne ve zé se és a tá -
mo ga tá si összeg fel tün te té sé vel meg kül di pa pír ala pon és
elekt ro ni kus for má ban is az ÖTM ré szé re. Az utal vá nyo -
zás kez de mé nye zé sé nek fel té te le, hogy a tá mo ga tást el -
nyert fenn tar tó és a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ in téz mény a
7.  § (3) be kez dés ben meg adott szer zõ dést meg kö ti. Az
ÖTM utal vá nyo zá sa alap ján a Kincs tár a költ ség ve té si tör -
vény 5. szá mú mel lék let 16. pont ja sze rin ti elõ irány zat ter -
hé re a 2008. év ok tó ber havi net tó fi nan szí ro zás ke re té ben
in téz ke dik a fo lyó sí tás ról.

(5) A 2008/2009-es tan év ben a prog ram vég re haj tá sát
men tor tá mo gat ja, il let ve az OFI ál tal az in téz mé nyek hez
ki ren delt mo ni tor el len õr zi.

V.

Támogatás nem magyar állampolgár
 tanköteles tanulók oktatásához

8.  §

(1) A tá mo ga tást he lyi ön kor mány za tok, a köz pon ti
költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé -
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nyek, il let ve a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi, nem 
ön kor mány za ti in téz mé nyek fenn tar tói (a továb biak ban
együtt: fenn tar tó) igé nyel he tik a fenn tar tá suk ban lévõ is -
ko lák azon ta nu lói után,

a) akik a me ne dék jog ról  szóló 2007. évi LXXX. tör -
vény alap ján me ne dék jo got él vez nek, va la mint akik me -
ne kült kén ti vagy ol tal ma zot ti el is me ré sü ket kér ték vagy 
me ne dé kes kén ti el is me ré sü ket kér ték, va la mint akik a
har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról és tar -
tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi II. tör vény alap ján hu ma ni -
tá ri us tar tóz ko dá si en ge déllyel ren del ke zõ be fo ga dot -
tak, hon ta la nok, kí sé rõ nél kü li kis ko rú ak, em ber ke res -
ke de lem ál do za tá vá vált har ma dik or szág be li ál lam pol -
gá rok, vagy

b) az a) pont ban fel so rol tak közé nem tar to zó nem ma -
gyar ajkú, nem ma gyar ál lam pol gá rok, amennyi ben a ta nu -
ló köz ok ta tá si in téz mény rend szer be  való be lé pé sé tõl szá -
mí tott idõ tar tam nem éri el az egy évet és a köz ok ta tá si in -
téz mény, vagy a ta nu ló ál tal lá to ga tott osz tály ta ní tá si
nyel ve ma gyar,
amennyi ben a ta nu lók ok ta tá sát, ne ve lé sét köz pon ti pe da -
gó gi ai prog ram adap tá lá sá val szer ve zik meg.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt tá mo ga tás csak a nap pa li
ok ta tás mun ka rend je sze rin ti ta nu lók után igé nyel he tõ.

(3) A tá mo ga tás igény lé se az 1. szá mú és a 13. szá mú
mel lék let sze rin ti igény lõ lap ki töl té sé vel, az ok ta tá si in téz -
mény ál ta li lét szám ter ve zés alap ján tör té nik. Az igény lés -
hez csa tol ni kell to váb bá a 14.  §-ban fog lal tak sze rin ti,
23. c) szá mú mel lék le té ben ta lál ha tó nyi lat ko za tot. A tá -
mo ga tás fel hasz ná lá sá ról tör té nõ el szá mo lás az in téz -
mény be  való fel vé telt és jog vi szony meg szû né sét iga zo ló
do ku men tu mok alap ján, va la mint a ren de let 14. szá mú
mel lék le te ként köz zé tett össze sí tõ és egy, a tá mo ga tott cél
meg valósulásáról ké szí tett össze fog la ló alap ján tör té nik.
Ezen do ku men tu mo kat az el szá mo lás hoz csa tol ni szük -
séges.

(4) A ta nu lói lét szám iga zo lá sa a sze mély azo nos ság
meg ál la pí tá sá ra al kal mas ok mánnyal vagy más ok irat (ha -
tó sá gi iga zo lás) hi te les má so la ti pél dá nyá nak az el szá mo -
lás so rán tett be nyúj tá sá val tör té nik.

(5) Az is ko lák nak nyújt ha tó tá mo ga tás össze ge az
(1) be kez dés a) pont já ban fel so rolt ta nu lók ese té ben leg -
fel jebb 90 000 Ft/fõ. A 2008/2009-es tan év egy ta ní tá si
fél évé re vo nat ko zó 50%-os tá mo ga tá si összeg re  való jo -
go sult sá got nem érin ti, ha a ta nu ló az adott ta ní tá si fél év
le zá rul ta elõtt el köl tö zik az is ko la te le pü lé sé rõl, vagy el -
hagy ja a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tét és ez ál tal ta nu lói
jog vi szo nya az is ko lá val meg szû nik. A tá mo ga tás ra  való
jo go sult sá got nem érin ti, ha a ta nu ló egy te le pü lé sen be lül, 
azo nos fenn tar tó fenn tar tá sá ban álló má sik in téz mény be
át irat ko zik.

(6) Az is ko lák (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott
ta nu lói ese té ben a tá mo ga tás össze ge leg fel jebb
45 000 Ft/fõ.

(7) A fenn tar tó ál tal el nyert tá mo ga tás az is ko lák (1) be -
kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott ta nu lói ese té ben a
15. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott, is ko lai, tan órán kí -
vü li, heti rend sze res ség gel tar tott ma gyar nyel vi fel ké szí tõ 
prog ra mok költ sé ge i re, az azok kal össze füg gõ em be ri erõ -
for rá sok költ sé ge i re, a cél cso port szá má ra biz to sí tott kul -
tu rá lis kü lönb sé ge ket át hi da ló/kö ze lí tõ is ko lai, tan órán kí -
vü li te vé keny sé gek re, az ok ta tá si-fej lesz té si fo lya mat ban,
vagy az ah hoz  való hoz zá fé rés hez el en ged he tet len, a cél -
cso port szá má ra biz to sí tott esz kö zök be szer zé sé re, az is -
ko lai gyer mek vé del mi fe le lõs vagy az ez zel a fel adat tal
meg bí zott mun ka társ ta nu ló val és a ta nu ló csa lád já val  való 
rend sze res kap cso lat tar tá sá val össze füg gõ em be ri erõ for -
rá sok költ sé ge i re for dít ha tó, a mel lék let ben meg ha tá ro zott 
mér ték ben. Az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott
ta nu lók ese té ben a tá mo ga tás a 16. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott is ko lai, tan órán kí vü li, heti rend sze res ség -
gel tar tott ma gyar nyel vi fel ké szí tõ prog ra mok költ sé ge i re, 
va la mint az az zal össze füg gõ em be ri erõ for rá sok kal kap -
cso la tos költ sé gek re for dít ha tó.

(8) Az igény lé se ket a 13., 15. va la mint 16. szá mú mel -
lék let alap ján 2008. szep tem ber 5-ig kell be nyúj ta ni az kö -
vet ke zõk sze rint:

a) az Áht. 64/B.  § (3) be kez dé sé nek figye lembe véte -
lével a he lyi ön kor mány za tok az Igaz ga tó ság hoz két pél -
dány ban pos tai úton, va la mint az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ
hon lap ján ta lál ha tó, az e cél ra ki ala kí tott elekt ro ni kus
rend sze ren ke resz tül, az igény lés ki töl té sé vel,

b) a nem ál la mi, nem ön kor mány za ti in téz mé nyek, va -
la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek fenn tar tói az OKM Tá mo ga tás ke ze -
lõ ré szé re két pél dány ban pos tai úton, va la mint az OKM
Tá mo ga tás ke ze lõ hon lap ján ta lál ha tó, az e cél ra ki ala kí tott 
elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül, az igény lés kitölté -
sével.

(9) A (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ el mu -
lasz tá sa jog vesz tõ.

(10) A he lyi ön kor mány za tok ese tén az Igaz ga tó ság az
igény lé sek fe lül vizs gá la ta so rán az Áht. 64/B.  § (3) be kez -
dé se sze rint jár el. Az Igaz ga tó ság a he lyi ön kor mány za tok 
ál tal be nyúj tott tá mo ga tá si igé nye ket a hi ány pót lá sok
2008. szep tem ber 26-ai be ér ke zé sét köve tõen 2008. ok tó -
ber 6-ig egy ere de ti pél dány ban meg kül di az OKM Tá mo -
ga tás ke ze lõ nek, egy ere de ti pél dány az Igaz ga tó ság nál
ma rad. Amennyi ben a fenn tar tó a hi ány pót lást nem, vagy
nem meg fele lõen tel je sí ti, az Igaz ga tó ság a tá mo ga tá si
igényt nem fo gad ja el és er rõl 2008. ok tó ber 6-ig ér te sí ti a
fenn tar tót. Az Igaz ga tó ság az el uta sí tás ra ke rült fenn tar tók 
meg ne ve zé sét és az el uta sí tás okát tar tal ma zó lis tát 2008.
ok tó ber 15-ig szin tén meg kül di az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ 
ré szé re.

(11) Az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ a fel dol go zott igény be -
je len té sek alap ján el ké szí tett össze sí tõ je len té sét ön kor -

2690 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/53. szám



mány za ti, nem ál la mi, nem ön kor mány za ti in téz mé nyek
fenn tar tói, il let ve a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû -
kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek sze rint me gyén ként, to -
váb bá in téz mény, cél cso port tí pu sok és ta nu lói lét szám
sze rint össze sít ve pa pír ala pon és elekt ro ni kus for má ban,
2008. no vem ber 5-ig meg kül di az OKM ré szé re. A nem ál -
la mi, nem ön kor mány za ti in téz mény fenn tar tók igé nye i nek 
Kincs tár ál ta li tel je sí té sé hez az egyen kén ti fi nan szí ro zá si
ada to kat az e be kez dés ben fog lalt idõ pont ban az OKM
 Támogatáskezelõ elekt ro ni kus for má ban meg kül di az
OKM-nek.

9.  §

(1) A tá mo ga tás ról az OKM és az OKM Tá mo ga tás ke -
ze lõ de le gált ja i ból álló 5 tagú dön tés-elõ ké szí tõ bi zott ság
2008. no vem ber 10-ig tesz ja vas la tot a mi nisz ter nek.

(2) A mi nisz ter 2008. no vem ber 17-éig dönt a tá mo ga tá -
sok oda íté lé sé rõl.

(3) Az OKM a tá mo ga tás ra jo go sult he lyi ön kor mány -
za tok össze sí tett ada ta it az ön kor mány zat KSH-kód já nak,
(te le pü lés tí pus nél kü li) meg ne ve zé sé nek és a fo rint ra ke -
re kí tett tá mo ga tá si összeg nek a fel tün te té sé vel utal vá nyo -
zás cél já ból pa pír ala pon és elekt ro ni kus for má ban is meg -
kül di az ÖTM ré szé re 2008. no vem ber 21-ig. A tá mo ga tás
fo lyó sí tá sá ról a Kincs tár a költ ség ve té si tör vény 5. szá mú
mel lék let 16. pont ja sze rin ti for rás ter hé re a 2008. de cem -
ber havi net tó fi nan szí ro zás ke re té ben az ÖTM utal vá nyo -
zá sa alap ján gon dos ko dik.

(4) A nem ál la mi, nem ön kor mány za ti, va la mint a köz -
pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz -
mény fenn tar tó ré szé re meg ítélt tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról
az OKM ál tal biz to sí tott ke ret összeg, va la mint a fi nan szí -
ro zá si ada tok is me re té ben a Kincs tár a 2008. de cem ber
havi nor ma tí va ki u ta lás sal együtt gon dos ko dik.

(5) Az in téz mény be  való fel vé telt és a jog vi szony meg szû -
né sé nek idõ pont ját iga zo ló do ku men tu mo kat, va la mint a
14. szá mú mel lék let ként köz zé tett össze sí tõ el szá mo ló la pot,
il let ve la po kat – és a tá mo ga tott cél meg valósulásáról ké szí -
tett össze fog la lót – a tá mo ga tott fenn tar tó 2009. már -
cius 31-ig meg kül di az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re.

VI.

Gyermekgyógyüdülõkben, egészségügyi intézményekben,
rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt

álló gyermekek oktatásának támogatása

10.  §

(1) A tá mo ga tást a he lyi ön kor mány za tok, a köz pon ti
költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé -

nyek, il let ve a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi, nem 
ön kor mány za ti in téz mé nyek fenn tar tói (a továb biak ban
együtt: fenn tar tó) igé nyel he tik az egész ség ügyi köz szol -
gál ta tást nyúj tó in téz mé nyek ben fek võ be teg-el lá tás ke re -
té ben szak el lá tás ban, és/vagy re ha bi li tá ci ós célú el lá tás -
ban ré sze sü lõ, alap- és kö zép fo kú is ko lai, a nap pa li ok ta tás 
mun ka rend je sze rin ti ta nu lók tan kö te le zett sé gé nek tel je sí -
té sét szol gá ló – a Kt. 87.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban
meg ha tá ro zott – köz ok ta tá si fel adat el lá tá sá nak biz to sí tá -
sá hoz. A tá mo ga tás azok után a ta nu lók után igé nyel he tõ,
akik nek fo lya ma tos gyógy ke ze lé se a hu szon egy nap tá ri
na pot meg ha lad ja, és a gyógy ke ze lés ide je alatt egyé ni
(ágy mel let ti) fog lal ko zás ese tén leg alább heti nyolc, cso -
por tos fog lal ko zás ese tén leg alább heti ti zen öt tan óra idõ -
tar ta má ban biz to sí tott az is me re tek szin ten tar tá sát, a
 hiányzásból ere dõ hát rá nyok csök ken té sét szol gá ló pe da -
gó gi ai fog lal koz ta tás.

(2) A tá mo ga tás össze ge ta nul ón ként:

a) amennyi ben a fo lya ma tos gyógy ke ze lés idõ tar ta ma
leg alább hu szon két, de leg fel jebb negy ven egy nap tá ri nap: 
18 000 Ft/fõ,

b) amennyi ben a fo lya ma tos gyógy ke ze lés idõ tar ta ma
a negy ven két nap tá ri na pot meg ha lad ja, de a ki lenc ven
nap tá ri na pot nem éri el: 40 000 Ft/fõ,

c) amennyi ben a fo lya ma tos gyógy ke ze lés idõ tar ta ma
ki lenc ven nap tá ri nap, vagy azt meg ha lad ja: 85 000 Ft/fõ.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lalt tá mo ga tás igény lé se
az egész ség ügyi in téz mény ta pasz ta la ta i ra épü lõ – a
2008. szep tem ber 1-jé tõl 2009. má jus 31-ig ter je dõ idõ -
szak ra tör té nõ – ter ve zés alap ján tör té nik. A tá mo ga tás
el szá mo lá sa a 18. szá mú mel lék let ként köz zé tett egyé ni
ta nu lói adat la pok ada tai alap ján el ké szí tett – a 19. szá -
mú mel lék let ként köz zé tett –, az egész ség ügyi szol gál ta -
tást nyúj tó in téz mé nyen kén ti össze sí tõ el szá mo ló lap
alap ján tör té nik. Az igény lés hez csa tol ni kell to váb bá a
14.  §-ban fog lal tak sze rin ti, 23. c) mel lék let ben ta lál ha -
tó nyi lat ko za tot.

(4) A tá mo ga tás ra vo nat ko zó igény lést a fenn tar tók az
1. szá mú és 17. szá mú mel lék let ként köz zé tett la pon igé -
nyel he tik. A tá mo ga tás igény lé sét 2008. má jus 15-ig
nyújt hat ják be az aláb bi ak sze rint:

a) az Áht. 64/B.  § (3) be kez dé sé nek figye lembe véte -
lével a he lyi ön kor mány za tok az Igaz ga tó ság hoz két pél -
dány ban pos tai úton, va la mint az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ
hon lap ján ta lál ha tó, az e cél ra ki ala kí tott elekt ro ni kus
rend sze ren ke resz tül, az igény lés ki töl té sé vel,

b) a nem ál la mi, nem ön kor mány za ti in téz mé nyek, va -
la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek fenn tar tói az OKM Tá mo ga tás ke ze -
lõ ré szé re két pél dány ban pos tai úton, va la mint az OKM
Tá mo ga tás ke ze lõ hon lap ján ta lál ha tó, az erre ki ala kí tott
elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül, az igény lés kitölté -
sével.
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(5) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ el mu -
lasz tá sa jog vesz tõ.

(6) A 19. szá mú mel lék let ként köz zé tett össze sí tõ el szá -
mo ló la pot, il let ve la po kat – és a tá mo ga tott cél meg -
valósulásáról ké szí tett tö mör össze fog la lót – a tá mo ga tott
fenn tar tó 2009. jú ni us 30-ig meg kül di az OKM Tá mo ga -
tás ke ze lõ ré szé re. Az össze sí tõ el szá mo lás alap ját ké pe zõ
ta nu lói adat la po kat öt évig meg kell õriz ni.

(7) A he lyi ön kor mány za tok ese tén az Igaz ga tó ság az
igény lé sek fe lül vizs gá la ta so rán az Áht. 64/B.  § (3) be kez -
dé se sze rint jár el. Az Igaz ga tó ság a he lyi ön kor mány za tok 
ál tal be nyúj tott tá mo ga tá si igé nye ket a hi ány pót lá sok
2008. má jus 30-ai be ér ke zé sét köve tõen 2008. jú ni us 15-ig 
egy ere de ti pél dány ban meg kül di az OKM Tá mo ga tás ke -
ze lõ nek, egy ere de ti pél dány az Igaz ga tó ság nál ma rad.
Amennyi ben a fenn tar tó a hi ány pót lást nem, vagy nem
meg fele lõen tel je sí ti, az Igaz ga tó ság a tá mo ga tá si igényt
nem fo gad ja el és er rõl 2008. jú ni us 15-ig ér te sí ti a fenn tar -
tót. Az Igaz ga tó ság az el uta sí tás ra ke rült fenn tar tók meg -
ne ve zé sét és az el uta sí tás okát tar tal ma zó lis tát 2008. jú ni -
us 15-ig szin tén meg kül di az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ
 részére.

(8) Az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ az igény lés for mai el len -
õr zé sét – ki vé ve az ön kor mány za ti fenn tar tók ál tal be nyúj -
tott igé nye ket – köve tõen az ada to kat 2008. jú li us 15-ig az
ön kor mány za ti, nem ál la mi, nem ön kor mány za ti in téz mé -
nyek fenn tar tói, il let ve a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként
mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek sze rint me gyén ként
kü lön-kü lön össze sít ve, pa pír ala pon és elekt ro ni kus for -
má ban meg kül di az OKM ré szé re. A nem ál la mi, nem ön -
kor mány za ti in téz mény fenn tar tók igé nye i nek Kincs tár ál -
ta li tel je sí té sé hez, az egyen kén ti fi nan szí ro zá si ada to kat az 
OKM Tá mo ga tás ke ze lõ elekt ro ni kus for má ban meg kül di
az OKM-nek.

(9) A mi nisz ter 2008. au gusz tus 10-éig dönt a tá mo ga tá -
sok oda íté lé sé rõl. A dön tés ered mé nyé rõl min den igény lõt
le vél ben ér te sí te ni kell, il let ve azt az OKM hon lap ján köz -
zé kell ten ni.

(10) Az OKM a tá mo ga tás ra jo go sult he lyi ön kor mány -
za tok össze sí tett ada ta it az ön kor mány zat KSH-kód já nak,
(te le pü lés tí pus nél kü li) meg ne ve zé sé nek és a fo rint ra ke -
re kí tett tá mo ga tá si összeg nek a fel tün te té sé vel utal vá nyo -
zás cél já ból pa pír ala pon és elekt ro ni kus for má ban is meg -
kül di az ÖTM ré szé re 2008. au gusz tus 15-ig. A tá mo ga tás
fo lyó sí tá sá ról a Kincs tár a költ ség ve té si tör vény 5. szá mú
mel lék let 16. pont ja sze rin ti for rás ter hé re a 2008. szep -
tem ber havi net tó fi nan szí ro zás ke re té ben az ÖTM utal vá -
nyo zá sa alap ján gon dos ko dik.

(11) A nem ál la mi, nem ön kor mány za ti, va la mint a köz -
pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz -
mény fenn tar tó ré szé re meg ítélt tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról
az OKM ál tal biz to sí tott ke ret összeg, va la mint a fi nan szí -

ro zá si ada tok is me re té ben a Kincs tár a 2008. szep tem ber
havi nor ma tí va ki u ta lás sal együtt gon dos ko dik.

VII.

A beilleszkedési, magatartási,
tanulási nehézséggel küzdõ gyermekek,

 tanulók felkészítésének támogatása

11.  §

(1) A tá mo ga tást a he lyi ön kor mány za tok, a köz pon ti
költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek, il let ve a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi, nem 
ön kor mány za ti in téz mé nyek fenn tar tói (a továb biak ban
együtt: fenn tar tó) igé nyel he tik a fenn tar tá suk ban lévõ
alap- és kö zép fo kú in téz mé nyek ben a 2007/2008. tan év,
va la mint a 2008/2009. tan év nap tá ri hó nap ja i ban a be il -
lesz ke dé si, ma ga tar tá si, ta nu lá si ne héz ség gel küz dõ gyer -
me kek, ta nu lók lét szá ma alap ján.

(2) A tá mo ga tás – a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – azok után az óvo dai ne ve lés ben, és nap pa li ok ta tás -
ban ré sze sü lõ ta nu lók után igé nyel he tõ, akik a ne ve lé si ta -
nács adó ál tal ké szí tett, a be il lesz ke dé si, ma ga tar tá si, ta nu -
lá si ne héz sé get meg ál la pí tó ér vé nyes szak vé le mé nyé vel,
to váb bá az in téz mény és a ne ve lé si ta nács adó ál tal 2008.
ok tó ber 30-ig kö zö sen ki dol go zás ra ke rü lõ – a fej lesz tés
cél ját, esz kö ze it és mód sze re it tar tal ma zó – egyé ni fej lesz -
té si terv vel ren del kez nek.

(3) A (2) be kez dés ben fog lalt tá mo ga tás – azo nos gyer -
mek re, ta nu ló ra – nem igé nyel he tõ az 1.  § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás mel lett.

(4) A tá mo ga tás igény lé sé nek alap ja a be il lesz ke dé si,
ma ga tar tá si, ta nu lá si ne héz ség gel küz dõ gyer me kek, ta nu -
lók 2007. ok tó ber 1-jei köz ok ta tás-sta tisz ti kai adat szol gál -
ta tás sze rin ti lét szá ma, és 2008. ok tó ber 1-jei be csült lét -
szá ma ma te ma ti kai át la gá nak a (3) be kez dés ben fog lal tak
alap ján csök ken tett lét szá ma.

(5) A tá mo ga tás össze ge leg fel jebb 10 000 Ft/fõ.

(6) Az igény lõ a tá mo ga tás igény lé sét az 1. szá mú és a
20. szá mú mel lék let ki töl té sé vel 2008. má jus 1-ig az aláb -
bi ak sze rint nyújt hat ja be:

a) az Áht. 64/B.  § (3) be kez dé sé nek figye lembe véte -
lével a he lyi ön kor mány za tok az Igaz ga tó ság hoz két pél -
dány ban pos tai úton, va la mint az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ
hon lap ján ta lál ha tó, az e cél ra ki ala kí tott elekt ro ni kus
rend sze ren ke resz tül, az igény lés ki töl té sé vel,

b) a nem ál la mi, nem ön kor mány za ti in téz mé nyek, va -
la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek fenn tar tói az OKM Tá mo ga tás ke ze -
lõ ré szé re két pél dány ban pos tai úton, va la mint az OKM
Tá mo ga tás ke ze lõ hon lap ján ta lál ha tó, az e cél ra ki ala kí tott 
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elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül, az igény lés kitölté -
sével.

Az igény lés hez csa tol ni kell to váb bá a 14.  §-ban fog lal -
tak sze rin ti, 23. c) szá mú mel lék le té ben ta lál ha tó nyi lat ko -
za tot.

(7) A (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ el mu -
lasz tá sa jog vesz tõ.

(8) A he lyi ön kor mány za tok ese tén az Igaz ga tó ság az
igény lé sek fe lül vizs gá la ta so rán az Áht. 64/B.  § (3) be -
kez dé se sze rint jár el. Az Igaz ga tó ság a he lyi ön kor -
mány za tok ál tal be nyúj tott tá mo ga tá si igé nye ket a
 hiánypótlások 2008. má jus 30-ai be ér ke zé sét köve tõen
2008. jú ni us 1-ig, egy ere de ti pél dány ban meg kül di az
OKM Tá mo ga tás ke ze lõ nek, egy ere de ti pél dány az
Igaz ga tó ság nál ma rad. Amennyi ben a fenn tar tó a hi ány -
pót lást nem, vagy nem meg fele lõen tel je sí ti, az Igaz ga -
tó ság a tá mo ga tá si igényt nem fo gad ja el és er rõl 2008.
jú ni us 1-ig, ér te sí ti a fenn tar tót. Az Igaz ga tó ság az el -
uta sí tás ra ke rült fenn tar tók meg ne ve zé sét és az el uta sí -
tás okát tar tal ma zó lis tát 2008. jú ni us 1-ig szin tén meg -
kül di az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re.

(9) Az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ az igény lé sek for mai el -
len õr zé sét – ki vé ve az ön kor mány za ti fenn tar tók ál tal be -
nyúj tott igé nye ket – köve tõen az ada to kat 2008. jú li us 1-ig 
az ön kor mány za ti, nem ál la mi, nem ön kor mány za ti in téz -
mé nyek fenn tar tói, il let ve a köz pon ti költ ség ve té si szerv -
ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek sze rint me gyén -
ként kü lön-kü lön össze sít ve, pa pír ala pon és elekt ro ni kus
for má ban meg kül di az OKM ré szé re. A nem ál la mi, nem
ön kor mány za ti in téz mény fenn tar tók igé nye i nek Kincs tár
ál ta li tel je sí té sé hez az egyen kén ti fi nan szí ro zá si ada to kat a 
be kez dés ben fel so rolt idõ pon tok ese té ben az OKM
 Támogatáskezelõ elekt ro ni kus for má ban meg kül di az
OKM-nek.

(10) Az OKM 2008. au gusz tus 3-áig meg kül di az ön -
kor mány za ti fenn tar tók te kin te té ben az OKM Tá mo ga tás -
ke ze lõ ál tal meg kül dött igény lõ la pok össze sí tett ada ta it,
az ön kor mány zat KSH-kód já nak, (te le pü lés tí pus nél kü li)
meg ne ve zé sé nek és a fo rint ra ke re kí tett tá mo ga tá si összeg
fel tün te té sé vel pa pír ala pon és elekt ro ni kus for má ban is az 
ÖTM ré szé re utal vá nyo zás cél já ból, va la mint a nem ál la -
mi, nem ön kor mány za ti in téz mény fenn tar tók fi nan szí ro -
zá si ada ta it fo lyó sí tás cél já ból a Kincs tár nak.

(11) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról a Kincs tár a költ ség ve -
té si tör vény 5. szá mú mel lék let 16. pont ja sze rin ti elõ -
irány zat ter hé re, az ÖTM utal vá nyo zá sa alap ján a 2008. év 
au gusz tus havi net tó fi nan szí ro zás ke re té ben gondos -
kodik.

(12) A nem ál la mi, nem ön kor mány za ti, va la mint a köz -
pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek in téz mény fenn tar tó ré szé re meg ítélt tá mo ga tás
fo lyó sí tá sá ról az OKM ál tal biz to sí tott ke ret összeg, va la -

mint a fi nan szí ro zá si ada tok is me re té ben az Igaz ga tó ság
2008. év au gusz tus havi nor ma tí va ki u ta lás sal együtt gon -
dos ko dik.

VIII.

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

12.  §

(1) A tá mo ga tást he lyi ön kor mány za tok, a köz pon ti
költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek, il let ve a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi, nem 
ön kor mány za ti in téz mé nyek fenn tar tói (a továb biak ban
együtt: fenn tar tó) igé nyel he tik a fenn tar tá suk ban lévõ ne -
ve lé si ta nács adók – be le ért ve a ne ve lé si ta nács adás fel ada -
ta it is el lá tó egy sé ges pe da gó gi ai szak szol gá la to kat – a Kt.
35.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott aláb bi fel ada tok el -
lá tá sá hoz:

a) a be il lesz ke dé si, ma ga tar tá si, ta nu lá si za var ral küz -
dõ gyer me kek és ta nu lók ese té ben a ne ve lé si ta nács adó
szak vé le mé nyé ben fog lal tak vég re haj tá sá nak se gí té se, el -
len õr zé se;

b) a Kt. 121.  § (1) be kez dés 29. b) pont ja alap ján sa já -
tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek, ta nu lók óvo dai, is ko lai,
kol lé gi u mi el lá tá sá nak se gí té se;

c) az is ko la pszi cho ló gi ai szol gál ta tás meg szer ve zé se.

(2) A tá mo ga tás igény lés alap ján tör té nik. Az igény lés
alap ja – a fenn tar tó ál tal a Kt. 90.  § (1) be kez dé sé ben fog -
lal tak alap ján meg ha tá ro zott – mû kö dé si kör zet ben lévõ
ne ve lé si, ok ta tá si in téz mé nyek gyer mek- és ta nu ló lét szá -
ma az aláb bi ak sze rint:

a) az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott tá mo ga -
tás ese tén a ne ve lé si ta nács adó ál tal ké szí tett, a be il lesz ke -
dé si, ma ga tar tá si, ta nu lá si ne héz sé get meg ál la pí tó ér vé -
nyes szak vé le mé nyé vel ren del ke zõ gyer me kek és ta nu lók
2007. ok tó ber 1-jei köz ok ta tás-sta tisz ti kai adat szol gál ta -
tás sze rin ti lét szám és 2008. ok tó ber 1-jei be csült lét szám
át la ga. A tá mo ga tás össze ge leg fel jebb 1000 Ft/fõ,

b) az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott tá mo ga -
tás ese tén a ta nu lá si ké pes sé get vizs gá ló szak ér tõi és re ha -
bi li tá ci ós bi zott ság ál tal ké szí tett, a meg is me rõ funk ci ók
vagy a vi sel ke dés fej lõ dé sé nek or ga ni kus okra vissza nem
ve zet he tõ tar tós és sú lyos rend el le nes sé ge  miatt sa já tos ne -
ve lé si igényt meg ál la pí tó ér vé nyes szak vé le mé nyé vel ren -
del ke zõ gyer me kek és ta nu lók 2008. ok tó ber 1-jei be csült
lét szá ma. A tá mo ga tás össze ge leg fel jebb 1000 Ft/fõ,

c) az (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat
az is ko la pszi cho ló gi ai szol gál ta tás fel ada ta i nak el lá tás ra
for dí tott in téz mé nyen kén ti havi óra szám a tá mo ga tás alap -
ja. Amennyi ben a 2008/2009-es tan év ben az in téz mé nyen -
kén ti havi óra szám
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– leg alább há rom, de leg fel jebb öt óra, a tá mo ga tás
mér té ke leg fel jebb 25 000 fo rint,

– hat és tíz kö zöt ti óra, a tá mo ga tás mér té ke leg fel jebb
45 000 fo rint,

– tíz nél több óra, a tá mo ga tás mér té ke leg fel jebb
90 000 fo rint
el lá tott in téz mé nyen ként.

(3) A (2) be kez dés a) és b) pont ja sze rin ti tá mo ga tás a
21. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pon igé nyel he tõ. Az
adat lap hoz csa tol ni kell a ne ve lé si ta nács adó fenn tar tó ál -
tal hi te le sí tett ala pí tó ok ira tát, to váb bá a szer ve ze ti és mû -
kö dé si sza bály zat nak a mû kö dés rend jét, va la mint a kül sõ
kap cso la tok rend sze rét, for má ját és mód ját sza bá lyo zó
ren del ke zé se ket.

(4) A (2) be kez dés c) pont ja sze rin ti tá mo ga tás az e ren -
de let 22. szá mú mel lék le te sze rin ti adat la pon igé nyel he tõ.
Az adat lap hoz csa tol ni kell a ne ve lé si ta nács adó fenn tar tó
ál tal hi te le sí tett – az is ko la pszi cho ló gi ai szol gál ta tás el lá -
tá sát is tar tal ma zó – ala pí tó ok ira tát, to váb bá a szer ve ze ti
és mû kö dé si sza bály zat nak a mû kö dés rend jét, va la mint a
kül sõ kap cso la tok rend sze rét, for má ját és mód ját sza bá -
lyo zó ren del ke zé se ket.

(5) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá sok
igény lé sé hez szük sé ges, az 1. szá mú, 21. szá mú és 22. szá -
mú mel lék let sze rin ti adat la pot és mel lék le te it 2008. jú ni -
us 30-ig nyújt hat ják be

a) a he lyi ön kor mány za tok az Áht. 64/B.  § (3) be kez dé -
sé nek figye lembe véte lével az Igaz ga tó ság hoz két pél -
dány ban pos tai úton, va la mint csak az adat la po kat az
OKM Tá mo ga tás ke ze lõ hon lap ján ta lál ha tó elekt ro ni kus
igény lés on li ne ki töl té sé vel,

b) a köz ok ta tá si hu mán szol gál ta tók az OKM Tá mo ga -
tás ke ze lõ ré szé re két pél dány ban, va la mint csak az adat la -
po kat az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ hon lap ján ta lál ha tó
elekt ro ni kus igény lés on li ne ki töl té sé vel,

c) a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek a fenn tar tó kü lön ren del ke zé se alap ján
az OKM ré szé re.

Az igény lés hez csa tol ni kell to váb bá a 14.  §-ban fog lal -
tak sze rin ti, 23. c) mel lék le té ben ta lál ha tó nyi lat ko za tot.

(6) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ el mu -
lasz tá sa jog vesz tõ.

(7) Az Igaz ga tó ság az (1) be kez dés sze rint hoz zá be -
nyúj tott tá mo ga tá si igé nye ket az Áht. 64/B.  § (3) be kez dé -
se sze rin ti el já rá sát köve tõen, an nak ered mé nyé tõl füg -
gõen egy ere de ti pél dány ban 2008. jú li us 31-ig meg kül di
az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re. Az Igaz ga tó ság az el -
uta sí tás ra ke rült fenn tar tók meg ne ve zé sét és az el uta sí tás
okát tar tal ma zó lis tát 2008. jú li us 31-ig szin tén meg kül di
az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re.

(8) A (2) és (3) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás ról az OKM,
az ÖTM, a Pénz ügy mi nisz té ri um és az SZMM szak ér tõ i -
bõl álló öt ta gú dön tés-elõ ké szí tõ bi zott ság 2008. szep tem -

ber 5-éig tesz ja vas la tot a mi nisz ter nek. A dön tés-elõ ké -
szí tõ bi zott ság ba két ta got az OKM, egy-egy ta got a töb bi
tár ca je löl.

(9) A mi nisz ter 2008. szep tem ber 19-ig dönt a tá mo ga -
tá sok oda íté lé sé rõl. A dön tés ered mé nyé rõl min den igény -
lõt le vél ben ér te sí te ni kell és azt az OKM hon lap ján köz zé
kell ten ni.

(10) Az OKM a tá mo ga tás ra jo go sult he lyi ön kor mány -
za tok össze sí tett ada ta it az ön kor mány zat KSH-kód já nak,
(te le pü lés tí pus nél kü li) meg ne ve zé sé nek és a fo rint ra ke -
re kí tett tá mo ga tá si összeg nek a fel tün te té sé vel utal vá nyo -
zás cél já ból pa pír ala pon és elekt ro ni kus for má ban is meg -
kül di az ÖTM ré szé re 2008. szep tem ber 30-ig. Az ÖTM a
tá mo ga tást utal vá nyoz za és a fo lyó sí tás ról a Kincs tár a
költ ség ve té si tör vény 5. szá mú mel lék let 16. pont ja sze rin -
ti for rás ter hé re a 2008. ok tó ber havi net tó fi nan szí ro zás
ke re té ben gon dos ko dik.

(11) A tá mo ga tás ra jo go sult köz ok ta tá si hu mán szol gál -
ta tók tá mo ga tá sá hoz szük sé ges elõ irány za tot az OKM az
Igaz ga tó ság ré szé re a 2008. ok tó be ri nor ma tí va ki u ta lá sá -
hoz szük sé ges ke ret tel együtt biz to sít ja.

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

IX.

A támogatások igénylése és folyósítása

13.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban köz ok ta tá si hu mán szol -
gál ta tók alatt a költ ség ve té si tör vény 31.  § (1) be kez dé sé -
nek be ve ze tõ ren del ke zé sé ben meg ha tá ro zott fenn tar tó kat
kell ér te ni.

(2) A tá mo ga tás ban ré sze sü lõ köz ok ta tá si hu mán szol -
gál ta tók ré szé re a tá mo ga tás csak ak kor utal ha tó, ha a tá -
mo ga tá si összeg el nye ré sé rõl  szóló ér te sí tés kéz hez vé te lé -
tõl szá mí tott nyolc na pon be lül az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ
ré szé re meg kül dik az aláb bi do ku men tu mo kat:

a) egy há zak ki vé te lé vel a fenn tar tó lé te zé sét iga zo ló,
30 nap nál nem ré geb bi bí ró sá gi be jegy zést vagy cég ki vo -
na tot,

b) a fenn tar tó kép vi se lõ jé nek alá írá si cím pél dá nyát,
c) azon na li be sze dé si meg bí zás ra  szóló fel ha tal ma zást.

(3) A tá mo ga tás igény lé sét az Áht. 64/B.  § (3) be kez dé -
sé nek figye lembe véte lével a he lyi ön kor mány za tok az
Igaz ga tó ság hoz, a nem ál la mi, nem ön kor mány za ti, va la -
mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek fenn tar tói az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ
ré szé re nyújt hat ják be két ere de ti pél dány ban. A bo rí té kon
fel kell tün tet ni az „Esély egyen lõ sé get, fel zár kóz ta tást se -
gí tõ tá mo ga tá sok” szö ve get, va la mint ezen be lül az igé -
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nyelt tá mo ga tá si jog cím meg ne ve zé sét. A be nyúj tás ha tár -
ide jé ig min den fenn tar tó nak az erre ki ala kí tott elekt ro ni -
kus rend sze ren ke resz tül ki kell töl te nie az OKM Tá mo ga -
tás ke ze lõ hon lap ján ta lál ha tó, elekt ro ni kus igény lé si adat -
la pot, adat la po kat is. A tá mo ga tás igény lé se et tõl el té rõ a
6.  § (8) be kez dés ben és a 12.  § (5) be kez dé sé nek c) pont já -
ban fog lal tak alap ján.

(4) A he lyi ön kor mány za tok ese tén az Igaz ga tó ság, a
nem ál la mi, nem ön kor mány za ti in téz mé nyek fenn tar tói,
va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel -
sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ
a fenn tar tók szá má ra a tá mo ga tá si igé nyek kel kap cso la tos
hi ány pót lás be nyúj tá sá ra és az igé nyek eset le ges mó do sí -
tá sá ra – az igény lés be ér ke zé sé tõl szá mí tott öt na pon be -
lül – nyolc na pos ha tár idõt ír elõ. A hi ány pót lá sok be ér ke -
zé sét köve tõen az Igaz ga tó ság a be ér ke zett igény lé sek egy
ere de ti pél dá nyát to váb bít ja az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré -
szé re, egy ere de ti pél dány az Igaz ga tó ság nál ma rad. Az
így be ér ke zett igény lé se ket az OKM Tá mo ga tás ke ze -
lõ – ön kor mány za ti igény lé sek ki vé te lé vel – el len õr zi és
össze sí tõ je len té sét ön kor mány za ti, nem ál la mi, nem ön -
kor mány za ti in téz mé nyek fenn tar tói, va la mint a köz pon ti
költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek sze rint me gyén ként kü lön-kü lön össze sít ve meg kül -
di az OKM ré szé re.

(5) Az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ál tal meg kül dött össze -
sí tett tá mo ga tá si igény is me re té ben a tá mo ga tás össze gé -
nek mér té két a mi nisz ter köz le mény ben te szi köz zé.

(6) A nem ál la mi, nem ön kor mány za ti fenn tar tók ál tal
szol gál ta tott ada tok te kin te té ben az OKM Tá mo ga tás ke -
ze lõ köz re mû kö dé sé vel össze sí tett igény lõ la po kat az
OKM fe lül vizs gál ja, majd a szük sé ges fe de ze tet, va la mint
a fi nan szí ro zá si ada to kat a Kincs tár ré szé re az adott havi
nor ma tí va ki u ta lás hoz szük sé ges ke ret tel együtt biz to sít ja
a költ ség ve té si tör vény XX. fe je zet 11/2/3 1 Hu mán szol -
gál ta tá sok nor ma tív ál la mi tá mo ga tá sa for rás ter hé re.

(7) A köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek ál tal fenn tar tott köz ok ta tá si in téz mé -
nyek a tá mo ga tá so kat a (3) be kez dés ben fog lal tak kal meg -
egyezõen igé nyel he tik, a költ ség ve té si tör vény XX. fe je -
zet 11/2/17 Gya kor ló is ko lák nor ma tív ál la mi tá mo ga tá sa
for rás ter hé re.

(8) Amennyi ben a tá mo ga tá si igény be nyúj tá sát vagy
el nye ré sét köve tõen az igény lés sel érin tett in téz ményt a
Kt. 121.  § (1) be kez dé sé nek 15. pont já ban fog lal tak ér tel -
mé ben a fenn tar tó át szer ve zi, vagy fenn tar tó vál tás kö vet -
ke zik be, a pá lyá zó kö te les ezt a tényt az át szer ve zés rõl
vagy a fenn tar tó vál tás ról  szóló fenn tar tói dön tés meg ho za -
ta lá tól szá mí tott nyolc na pon be lül a mi nisz ter felé je lez ni.
A be je len té si kö te le zett ség kö ré ben írá sos for má ban je lez -
ni kell azt is, hogy az el nyert, il let ve meg pá lyá zott tá mo ga -
tá si összeg fel hasz ná lá sát az in téz mény át szer ve zés re, il let -
ve fenn tar tó vál tás ra te kin tet tel ho gyan ter ve zi meg -
valósítani a pá lyá zó. Jog utód nél kü li meg szû nés ese tén a

pá lyá za ti összeg rõl a pá lyá zó kö te les le mon da ni. Min den
egyéb eset ben ki zá ró lag a pá lyá za ti cél ra, a pá lyá zat tal
érin tett in téz mény jog utód in téz mé nyé ben kell fel hasz nál -
ni a tá mo ga tást. Fenn tar tó vál tás ese té ben, amennyi ben a
jö võ ben ön kor mány za ti tár su lás tart ja fenn az in téz ményt,
a meg ál la po dás ban meg ne ve zett gesz tor ön kor mány zat
hasz nál hat ja fel az ere de ti leg meg ítélt tá mo ga tást, amely re 
a ko ráb ban az in téz mény elõ zõ fenn tar tó ja lett vol na jo go -
sult – fel té ve, ha az igény lés fel té te lei ezen új in téz mény
ese té ben is fenn áll nak.

14.  §

(1) Ha a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény he lyi ön kor mány -
zat fenn tar tá sá ban mû kö dik, a pá lyá zat hoz csa tol ni kell a
pol gár mes ter nyi lat ko za tát ar ról, hogy a kép vi se lõ-tes tü -
let, köz gyû lés el fo gad ta az ön kor mány za ti in téz ke dé si, il -
let ve fej lesz té si ter vet és az ön kor mány za ti mi nõ ség irá nyí -
tá si prog ra mot, meg ha tá roz va a gyer me kek, ta nu lók esély -
egyen lõ sé gét szol gá ló in téz ke dé se ket, a gyer mek- és if jú -
ság vé de lem és a köz ok ta tás kap cso la tát (a továb biak ban
együtt: esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé sek). E ren -
del ke zé se ket – ha a fel ada to kat ön kor mány za ti tár su lá sok -
ban lát ják el és az elsõ mon dat ban fog lalt in téz ke dé si ter -
ve ket a tár su lás fo gad ta el –, az zal az el té rés sel kell al kal -
maz ni, hogy a nyi lat ko za tot a he lyi ön kor mány za tok tár su -
lá sa i ról és együtt mû kö dé sé rõl  szóló 1997. évi CXXXV.
tör vény ben, va la mint a te le pü lé si ön kor mány za tok több -
cé lú kis tér sé gi tár su lá sá ról  szóló 2004. évi CVII. tör vény -
ben az egyes tár su lá si tí pu sok nál meg ha tá ro zott dön tés ho -
zó szerv vagy sze mély adja ki.

(2) A nyi lat ko za tok nak ki kell ter jed ni arra is, hogy az
esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé sek az óvo dai ne ve -
lé si prog ram ba, il let ve is ko lai, kol lé gi u mi pe da gó gi ai
prog ram ba tör té nõ be épí té sét azok jó vá ha gyá sá val kap -
cso la tos el já rás so rán vizs gál ták.

(3) Ha a pol gár mes ter, a tár su lá si ta nács el nö ke a nyi lat -
ko za tot meg fe le lõ dön tés hi á nyá ban nem vagy nem a meg -
ha tá ro zott tar ta lom mal tud ja ki ad ni, a pá lyá zat hoz csa tol ni 
kell azt a nyi lat ko za tot, hogy el ké szí tik a gyer me kek, ta nu -
lók esély egyen lõ sé gét szol gá ló in téz ke dé se ket, meg je löl -
ve, hogy a kép vi se lõ-tes tü let, köz gyû lés, tár su lá si ta nács
me lyik ülé sén tár gyal ja azt, il let ve el vég zik a ne ve lé si
prog ra mok, pe da gó gi ai prog ra mok esély egyen lõ sé gi
szem pont ból tör té nõ fe lül vizs gá la tát.

(4) Ha a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény nem ön kor mány -
za ti fenn tar tás ban mû kö dik, a pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán
elõny ben kell ré sze sí te ni azt a pá lyá za tot, amely hez csa -
tol ják a fenn tar tó nyi lat ko za tát ar ról, hogy az esély egyen -
lõ sé get szol gá ló in téz ke dé se ket az ál ta la fenn tar tott óvo da
ne ve lé si prog ram ja, is ko la, kol lé gi um pe da gó gi ai prog -
ram ja tar tal maz za, il let ve an nak vál la lá sát, hogy be épí tik
azo kat.
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(5) A tes tü le ti, fenn tar tói ha tás kör be tar to zó esély -
egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé sek rõl  szóló dön té se ket
2008. jú li us 31-éig le het meg hoz ni, a dön té sek alap ján a
ne ve lé si prog ra mok, is ko lai és kol lé gi u mi pe da gó gi ai
prog ra mok fe lül vizs gá la tát és fenn tar tói jó vá ha gyá sát
2008. de cem ber 31-éig le het el vé gez ni.

(6) Az (1) be kez dés sze rin ti fenn tar tó ese té ben az
e §-ban meg ha tá ro zott, a 23. szá mú mel lék let ben fog lalt
nyi lat ko zat hi á nyá ban a pá lyá zat ér dem ben nem bí rál -
ha tó el.

(7) Az e §-ban meg ha tá ro zott nyi lat ko zat be nyúj tá sa an -
nak tu do má sul vé te lét is je len ti, hogy  valótlan nyi lat ko zat
ese tén, vagy a nyi lat ko zat ban vál lal tak nem tel je sí té se ese -
tén – e tény fel tá rá sát kö ve tõ év ben – a he lyi ön kor mány -
zat ál tal az éves költ ség ve té si tör vény 5. szá mú mel lék le té -
ben fog lalt elõ irány za tok igény be vé te lé re be nyúj tott bár -
mi lyen köz ok ta tá si célú pá lyá za tot ér de mi el bí rá lás nél kül
el kell uta sí ta ni, il let ve az eb ben a kör ben igény be vett tá -
mo ga tást vissza kell fi zet ni.

X.

Elszámolás, ellenõrzés rendje

15.  §

(1) A he lyi ön kor mány za tok a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá -
ról leg ké sõbb 2008. de cem ber 31-i for du ló nap pal, a min -
den ko ri zár szám adás ke re té ben és rend je sze rint kö te le sek
el szá mol ni. A köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek a tá mo ga tá sok ról a 2008. évi
költ ség ve tés rõl  szóló be szá mo ló juk ban a köz pon to sí tott
elõ irány za tok el szá mo lá sa it tar tal ma zó ûr la pon szá mol nak 
el. A tá mo ga tás 2008. de cem ber 31-ig fel nem hasz nált,
kö te le zett ség vál la lás sal nem ter helt ma rad vá nyát a köz -
pon ti költ ség ve tés be vissza kell fi zet ni. A kö te le zett ség -
vál la lás sal ter helt, fel nem hasz nált összeg 2009. jú -
nius 30-áig hasz nál ha tó fel pénz ügyi tel je sí tés re, el szá mo -
lá sa a 2009. évi zár szám adás ke re té ben és rend je sze rint
tör té nik. Az itt ki mu ta tott ada tok  valódiságát az egyes ön -
kor mány za tok nál, il let ve in téz mé nyek nél meg fe le lõ ana li -
ti kus nyil ván tar tá sok kal, szak mai do ku men tá ci ó val kell
alá tá masz ta ni.

(2) A ren de let ha tá lya alá tar to zó fenn tar tók nak – az
OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ál tal ve ze tett mo ni tor ing te vé -
keny sé gé hez szük sé ges – adat szol gál ta tá si kö te le zett sé -
gük van. A tá mo ga tás cél já nak szak mai meg valósulását az
OKM Tá mo ga tás ke ze lõ a hely szí nen is jo go sult el len õriz -
ni. Az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ az adat szol gál ta tást és a
hely szí ni el len õr zést írás ban kez de mé nye zi.

(3) A tá mo ga tá sok el szá mo lá sa a nem ál la mi, nem ön -
kor mány za ti in téz mé nyek ese tén a fenn tar tók 2008. évi tá -

mo ga tá sa i ról tör té nõ el szá mo lá sa ke re té ben, a kö tött fel -
hasz ná lá sú tá mo ga tá sok el szá mo lá sa it tar tal ma zó ûr la pon
tör té nik. A tá mo ga tás 2008. de cem ber 31-ig fel nem hasz -
nált, kö te le zett ség vál la lás sal nem ter helt ma rad vá nyát a
köz pon ti költ ség ve tés be vissza kell fi zet ni, el szá mo lás kor
ezen tá mo ga tá si jog cí me ken pót igény nem ér vé nye sít he tõ. 
A kö te le zett ség vál la lás sal ter helt, fel nem hasz nált összeg
2009. jú ni us 30-áig hasz nál ha tó fel pénz ügyi tel je sí tés re,
el szá mo lá sa a 2009. évi el szá mo lás ke re té ben tör té nik. Az
itt ki mu ta tott ada tok  valódiságát az egyes fenn tar tók nál, il -
let ve in téz mé nyek nél a ta nu lói azo no sí tók fel tün te té sé vel
és szak mai do ku men tá ci ó val kell alá tá masz ta ni.

(4) Ha a tá mo ga tást vagy an nak egy ré szét a fenn tar tó
ön kor mány zat jo go su lat la nul vet te igény be, vagy azt nem
a meg je lölt fel adat ra hasz nál ta fel, il let ve a jog sza bály ban
rög zí tett arányt meg ha la dó mér té kû tá mo ga tást vett igény -
be vagy a tá mo ga tás igény lé sé hez  valótlan ada tot szol gál -
ta tott, kö te les az Áht. 64/B.  § (1) és (2) be kez dé sé ben fog -
lal tak nak meg fele lõen el jár ni. A fenn tar tó ön kor mány zat
év köz ben az Igaz ga tó sá gon ke resz tül az ÖTM-nél ha la -
dék ta la nul kö te les le mon da ni a jo go su lat la nul igény be vett 
összeg rõl, mely eset ben a már ki utalt összeg vissza vo nás ra 
ke rül a kö vet ke zõ havi net tó sí tás ban, és a le mon dás nak
meg fele lõen mó do sí tás ra ke rül az elõ irány zat. Év végi el -
szá mo lás ese tén be fi ze tés sel tör té nik a több let-igény be vé -
tel el szá mo lá sa.

(5) Ha a tá mo ga tást vagy an nak egy ré szét a fenn tar tó
jo go su lat la nul vet te igény be, azt nem a meg je lölt fel adat ra
hasz nál ta fel, il let ve a tá mo ga tás igény lé sé hez  valótlan
ada tot szol gál ta tott, a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi
LXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 20/1997.
(II. 13.) Korm. ren de let nek az ál la mi hoz zá já ru lás és tá mo -
ga tás el szá mo lá sá ra, el len õr zé sé re vo nat ko zó ren del ke zé -
se it kell al kal maz ni.

16.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 1., 2., 3., 6. és 7.  §-a a ki hir de té sét kö ve tõ
30. na pon lép ha tály ba.

(3) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az esély -
egyen lõ sé get, fel zár kóz ta tást se gí tõ tá mo ga tá sok igény lé -
sé nek, fo lyó sí tá sá nak és el szá mo lá sá nak rend jé rõl  szóló
12/2007. (III. 14.) OKM ren de let, va la mint az esély egyen -
lõ sé get, fel zár kóz ta tást se gí tõ tá mo ga tá sok igény lé sé nek,
fo lyó sí tá sá nak és el szá mo lá sá nak rend jé rõl  szóló 12/2007. 
(III. 14.) OKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 34/2007.
(XI. 6.) OKM ren de let ha tá lyát vesz ti.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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1. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Be kül den dõ az adott jog cím hez kap cso ló dó to váb bi mel lék le tek kel egy ere de ti és két má so la ti pél dány ban pos tai úton:
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén: az Igaz ga tó ság hoz

b) köz ok ta tá si hu mán szol gál ta tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén:
az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re

1055 Bp., Bi ha ri Já nos u. 5.
Bo rí ték ra ír ják rá: „Esély egyen lõ sé get, fel zár kóz ta tást se gí tõ tá mo ga tá sok”

Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) fenn tar tók ese tén
Az adat lap el ér he tõ:

http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igeny les

Fenntartói adatlap

A fenn tar tó ra vo nat ko zó ada tok:

Me gye: Fenn tar tó neve:

Címe: Pol gár mes ter/kép vi se lõ neve:

Adó szám:   

KSH-kód: 

PIR tözsszám (költ ség ve té si szerv ese té ben):

ÁHT azo no sí tó (költ ség ve té si szerv ese té ben):

A szám la ve ze tõ bank neve:            Bank szám la szám: - -

Kap cso lat tar tó neve: Kap cso lat tar tó e-ma il címe:

Kap cso lat tar tó te le fon szá ma: Kap cso lat tar tó fax szá ma:

A köz ok ta tá si hu mán szol gál ta tók ra vo nat ko zó to váb bi ada tok:

Nyil ván tar tá si szá ma (cég ki vo nat szá ma, vagy a cég bí ró sá gi vég zés szá ma, ha van)*:

Dá tum: ..................................................

P. H.

.........................................
fenn tar tó kép vi se lõ je

A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell:

a) a 23. a) szá mú mel lék let ben ta lál ha tó nyi lat ko za tot ar ról, hogy, a pá lyá zó nak nincs ese dé kes sé vált meg nem fi ze tett
köz tar to zá sa, és ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok kal ren del ke zik

b) az 1.  § sze rin ti tá mo ga tá si for mák igény lé sé nél nyi lat ko za tot ar ról, hogy a 23. b) szá mú mel lék let ér tel mé ben az
igény lés be nyúj tá sát meg elõ zõ 3 éven be lül az érin tett in téz mény fenn tar tó já val szem ben, az in téz mény mû kö dé sé -
vel, ok ta tá si te vé keny sé gé vel össze füg gés ben bí ró ság vagy más ha tó ság jog erõ sen meg ál la pí tot ta-e az egyen lõ bá -
nás mód ról és az esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ról  szóló 2003. évi CXXV. tör vény meg sér té sét

c) a 14.  § sze rin ti, 23. c) szá mú mel lék let ben ta lál ha tó nyi lat ko za tot ar ról, hogy az esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke -
dé se ket az adott fenn tar tó be épí tet te, ille tõ leg be épí ti a meg ha tá ro zó he lyi do ku men tu mok ba

* Nem ál la mi, nem ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén kér jük ki töl te ni!
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2. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Integrációs és képességkibontakoztató támogatás felhasználásának kerete általános iskola,
középiskola, szakiskola esetén

Te vé keny sé gek 

A) 40%

– ki egé szí tõ pe da gó gi ai te vé keny ség/hu mán erõ for rás biz to sí tá sa, IPR me nedzs ment 
mû köd te té se

– az egyé ni fej lesz té si ter vek el ké szí té sé vel kap cso la tos szak mai fel ada tok el lá tá sa

– az át me ne te ket (óvo da-ál ta lá nos is ko la-kö zép is ko la) tá mo ga tó, il let ve a mód szer ta ni adap tá ci ót
se gí tõ mun ka cso por tok mû köd te té se

– pá lya ori en tá ci ós prog ra mok, to vább ta nu lást és a kö zép fo kú in téz mény ben  való benn ma ra dást
elõ se gí tõ te vé keny sé gek

– tan tes tü le ti to vább kép zé sek (IPR si ke res al kal ma zá sá hoz szük sé ges kom pe ten ci ák el sa já tí tá sa)

– pro jekt na pok szak mai te vé keny sé ge

– hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók kul tu rá lis ren dez vé nyek re  való ju tá sá nak tá mo ga tá sa*

– pe da gó gi ai szak szol gál ta tá sok igény be vé te le

B) 40%

– ta nu ló ba rát osz tály te rem ki ala kí tá sa

– a ta nu lók ál tal köz vet le nül hasz nált fej lesz tõ esz kö zök be szer zé se

– a szo ci á lis hát rá nyok eny hí té se (pl. könyv és já ték, ru há zat, cipõ pót lá sa)

C) 20%

– mód szer ta ni adap tá ci ót se gí tõ mun ka cso port mû kö dé se

– hos pi tá lás más in téz mé nyek ben

– hon lap fej lesz tés

– szak könyv vá sár lá sa

– az egyé ni fej lesz té si ter vek kel kap cso la tos do ku men tá ci ós fel ada tok

– kon fe ren ci án, szak mai fó ru mon  való rész vé tel

– in téz mé nyi ön ér té ke lést vé le mé nye zõ szak ér tõi mun ka

* Nem a 3. § sze rin ti te vé keny ség.

A támogatás felhasználásának kerete óvoda esetén

Te vé keny sé gek

A) 40%

– ki egé szí tõ pe da gó gi ai te vé keny ség/hu mán erõ for rás biz to sí tá sa, IPR me nedzs ment 
mûködtetése

– ne ve lõ tes tü le ti to vább kép zé sek (IPR si ke res al kal ma zá sá hoz szük sé ges kom pe ten ci ák
elsajátítása)

– a cél cso port óvo dai be íra tá sát és a hi ány zás mi ni ma li zá lá sát elõ se gí tõ te vé keny sé gek re

– óvo da-is ko la át me net tá mo ga tá sá val össze füg gõ hu mán erõ for rás biz to sí tá sa

– pro jekt na pok kal kap cso la tos szak mai te vé keny sé gek

– pe da gó gi ai szak szol gál ta tá sok igény be vé te le

B) 40%

– a gyer me kek ál tal köz vet le nül hasz nált fej lesz tõ esz kö zök (a 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
7. számú mel lék let V/1. pont já ban fel so rol tak sze rint) beszerzése
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Te vé keny sé gek

– gyer mek ba rát cso port szo bák ki ala kí tá sa

– szo ci á lis hely zet bõl fa ka dó hát rá nyok eny hí té se (pl. já ték, ru há zat, cipõ pót lá sa)

C) 20%

– mód szer ta ni adap tá ci ót se gí tõ mun ka cso port mû kö dé se

– hos pi tá lás más in téz mé nyek ben

– hon lap fej lesz tés

– szak könyv vá sár lá sa

– kon fe ren ci án, szak mai fó ru mon  való rész vé tel

– in téz mé nyi ön ér té ke lést vé le mé nye zõ szak ér tõi mun ka

3. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Adatlap integrációs és képességkibontakoztató támogatás igénylése esetén
fenntartók részére

Be kül den dõ 2 ere de ti pél dány ban pos tai úton 2008. jú ni us 15-ig.
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén: az Igaz ga tó ság hoz,
b) nem ál la mi, nem ön kor mány zat, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
fenn tar tói ese tén: az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re 1055 Bp., Bi ha ri Já nos u. 5. cím re.
Bo rí ték ra ír ják rá: Ké pes ség – ki bon ta koz ta tó és in teg rá ci ós fel ké szí tés is ko lá ban
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) fenn tar tók ese tén
Az adat lap el ér he tõ: http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igeny les

A kö vet ke zõ táb lá za tot in teg rá ci ós és ké pes ség ki bon ta koz ta tó tá mo ga tás igény lé se ese tén kell ki töl te ni. A táb lá zat ban
sze re pel nie kell az igény lés sel érin tett köz ok ta tá si in téz mény te le pü lé sén/te le pü lé se in mû kö dõ összes ál ta lá nos is ko lá -
nak, tag is ko lá nak. Amennyi ben az is ko lát tár su lás for má já ban tart ják fenn, úgy ez a tár su lás to váb bi te le pü lé se in mû kö -
dõ összes is ko lát, tag is ko lát érin ti, füg get le nül a fenn tar tó tí pu sá tól.

A is ko la neve
Is ko la 

OM azo no sí tó ja

Tag is ko la neve
(amennyi ben van

tag is ko la)

Tag is ko la
te le pü lé se

Fenn tar tó tí pu sa
(Ö: ön kor mány -

za ti;
IT: In téz mény -

fenn tar tó tár su lás
N: nem ál la mi,

nem ön kor mány -
za ti)*

Ta nu lói 
össz lét szám a
2008/2009-es
tan év ben**

Hal mo zot tan
hát rá nyos 

hely ze tû ta nu lók
be csült lét szá ma
a 2008/2009-es

 tan év ben**

Hal mo zot tan 
hát rá nyos 

hely ze tû ta nu lók
be csült ará nya 
a 2008/2009-es

 tan év ben**

Is ko la 1

Is ko la 2

Is ko la 3 
(a so rok bõ -
vít he tõk)

 * A meg fe le lõ be tû je let kér jük be ír ni!
** Amennyi ben a fenn tar tó köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi, nem ön kor mány za ti in téz mény fenn tar tó ja és köz ok ta tá si meg ál la po dás alap ján vagy a
köz ok ta tá si tör vény 81.  § (11) be kez dé se sze rin ti egy ol da lú nyi lat ko zat tal köz re mû kö dik az ön kor mány za ti fel adat el lát ás ban, ak kor csak a hely ben élõ ta nu -
lók ra vo nat ko zó an kell az ada to kat meg ad ni – lásd 11/1994 MKM ren de let 39/E. § (3). Amennyi ben nem ren del ke zik köz ok ta tá si meg ál la po dás sal vagy egy ol -
da lú nyi lat ko zat tal, kér jük a lét szám ada to kat ne adja meg!

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok  valódiságáért a fenn tar tó fe lel!
A fenn tar tó az adat lap ki töl té sé vel, an nak meg kül dé sé vel tu do má sul ve szi, hogy amennyi ben az elekt ro ni ku san rög zí tett
és a pos tai úton el jut ta tott igény lé sek egy más tól el té rõ ek, vagy csak pos tai úton ke rül az igény lés be nyúj tá sá ra, a tá mo ga -
tás irán ti igény el uta sí tás ra ke rül.

Kelt: ...................., 2008. .........................
P. H.

..............................................
fenn tar tó
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4. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Adatlap integrációs és képességkibontakoztató támogatás igényléséhez 
általános iskolák, középiskolák és szakiskolák részére

Be kül den dõ 2 ere de ti pél dány ban pos tai úton 2008. jú ni us 15-ig.
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén: az Igaz ga tó ság hoz,
b) nem ál la mi, nem ön kor mány zat, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
fenn tar tói ese tén: az OKM Tá mo ga tá ke ze lõ ré szé re 1055 Bp., Bi ha ri Já nos u. 5. cím re.
Bo rí ték ra ír ják rá: Ké pes ség – ki bon ta koz ta tó és in teg rá ci ós fel ké szí tés is ko lá ban
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) fenn tar tók ese tén
Az adat lap el ér he tõ: http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igeny les

Az is ko lá ra (in téz mény re) vo nat ko zó ada tok

(Ké rünk min den kü lön OM azo no sí tó val ren del ke zõ is ko lá ra kü lön adat la pot ki töl te ni!)

az is ko la neve:

OM azo no sí tó:

te le pü lés:

irá nyí tó szám:

utca, ház szám:

te le fon:

fax:

e-ma il cím:

web:

az is ko la fenn tar tó ja:

fenn tar tó já nak tí pu sa: ön kor mány za ti/nem ál la mi,
nem ön kor mány za ti*

Az is ko lá juk igény be vet te a ké pes ség ki bon ta koz ta tó vagy in teg rá ci ós fel ké -
szí tés után járó tá mo ga tást a 2007/2008-as tan év ben?

igen/nem*

Tar tal maz za-e az in téz mény ala pí tó ok ira ta a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze -
tû ta nu lók ké pes ség ki bon ta koz ta tó vagy in teg rá ci ós fel ké szí té sét?

igen/nem*

Tar tal maz za-e az in téz mény he lyi pe da gó gi ai prog ram ja a hal mo zot tan hát -
rá nyos hely ze tû ta nu lók ké pes ség ki bon ta koz ta tó vagy in teg rá ci ós fel ké szí té -
sét?

igen/nem*

Amennyi ben az in téz mény a 2007/2008-as tan év ben igé nyel te a ké pes ség ki -
bon ta koz ta tó vagy in teg rá ci ós fel ké szí tés után járó tá mo ga tást, kö tött-e az
in téz mény Együtt mû kö dé si Meg ál la po dást az Or szá gos Ok ta tá si és In teg rá -
ci ós Hálózattal?

igen/nem*

Ha igen, sor szá ma: EM/2007/...

A Kt. 17.  §-ában fog lal tak nak nem meg fe le lõ vég zett ség gel és szak kép zett -
ség gel ren del ke zõ pe da gó gu sok ál tal meg tar tott órák tag in téz mé nyi ará nyai
több tag in téz mény ese té ben, va la mint a Kt. 17.  §-ában fog lal tak nak nem
meg fe le lõ vég zett ség gel és szak kép zett ség gel ren del ke zõ pe da gó gu sok ál tal
meg tar tott órák in téz mé nyi ará nya ab ban az eset ben, ha csak a szék hely sze -
rin ti in téz mény ben fo lyik fel adat el lát ás:** (Csak ál ta lá nos is ko la ese té ben
kér jük ki töl te ni!)

leg na gyobb ér ték:

leg ki sebb ér ték:

 * A meg fe le lõt kér jük alá húz ni!
** Amennyi ben az in téz mény nek több tag in téz mé nye van, kér jük vé gez ze el a kö vet ke zõ szá mí tást! A Kt. 17.  §-ában fog lal tak nak nem meg fe le lõ vég zett ség -
gel és szak kép zett ség gel ren del ke zõ pe da gó gu sok ál tal a 2007/2008-as tan év I. fél évé ben meg tar tott órák szá mát ossza el a 2007/2008-as tan év I. fél évé ben
meg tar tott összes órák szá má val. A ka pott szá mot 100-zal fel szo roz va tag is ko lán ként meg kap ja a %-os ér té ket! Ezek után adja meg, hogy mennyi a leg na -
gyobb és mennyi a leg ki sebb ér ték! Amennyi ben az is ko lá nak nincs tag in téz mé nye, csak a szék hely sze rin ti in téz mény ben fo lyik fel adat el lát ás, ak kor a két ér -
ték meg egye zik!
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Az is ko lá ra (in téz mény re) vo nat ko zó ada tok folyt.

Az adott in téz mény
igé nye i nek fel mé ré se

alap ján 
a 2008/2009-es tan év -
ben mely pe da gó gi ai
szak szol gál ta tá sok

azok, ame lyek ese té -
ben a 2007/2008. tan -
év ben igény be vett hez
ké pest több let szol gál -
ta tás igény be vé te lé re

van szük ség?

2007/2008. tan év ben igény be vett 
szak szol gál ta tá sok

2008/2009. tan év ben igény be ve en dõ 
több let szol gál ta tá sok

meg ne ve zé se

igény be vé tel mér té ke
(al ka lom/óra, az adott
szol gál ta tás ban ré sze -

sü lõk szá ma)

meg ne ve zé se

igény be vé tel ter ve zett 
több le te

(ter ve zett
al ka lom/óra,

az adott 
szol gál ta tás ban 

ré sze sü lõk
ter ve zett szá ma)

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.
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Csak az igény lés ál tal érin tett is ko lá ra, tag is ko lák ra kell ki töl te ni!

Az In téz mény Tag is ko la Az in téz mény/tag in téz mény va la mennyi év fo lya má nak, év fo lya mon kén ti 
osz tá lya i nak, vagy cso port ja i nak meg ne ve zé se

EBBÕL

neve
OM 

azo no sí tó ja te le pü lés neve te le pü lés
év fo lya mok
 meg je lö lé se

osz tály 
meg je lö lé se

emelt szint vagy
emelt óra szám

tar tal ma
 (pl.: ének, sport,

an gol stb.)

az osz tály tí pu sa
N: nor mál 
E: el té rõ 

T: ta go za tos

összes ta nu ló
 a 2008/2009-es

tan év ben
(fõ)

hal mo zot tan 
hát rá nyos 

hely ze tû ta nu lók
be csült szá ma

 a 2008/2009-es
tan év ben

(fõ)

hány hal mo zot tan
hát rá nyos

 hely ze tû ta nu ló ra
igé nyel nek 

ké pes ség ki bon ta -
koz ta tó fel ké szí -
tés re tá mo ga tást
 a 2008/2009-es

 tan év ben
(fõ)

hány hal mo zot tan
hát rá nyos 

hely ze tû ta nu ló ra
igé nyel nek in teg -
rá ci ós fel ké szí tés -

re tá mo ga tást 
a 2008/2009-es

tan év ben
(fõ)

a hal mo zot tan
hát rá nyos

hely ze tû ta nu lók
mel lett hány nem
hal mo zot tan hát -
rá nyos hely ze tû
ta nu ló ese té ben
kéri az is ko la
igaz ga tó ja 

a ké pes ség ki bon -
ta koz ta tó vagy 

in teg rá ci ós 
fel ké szí tés re  szóló 

tá mo ga tást 
a 2008/2009-es

tan év ben
(fõ)

Ha az in téz -
mény nek
nincs tag-

is ko lá ja, ak -
kor a követ-
ke zõt írja be:
„nincs tag is -

ko la”!*

Eb ben az
osz lop ban az
adott osz tály

lét szá mát
adja meg!

Kér jük, hogy
min den eset -
ben tün tes sék 
fel az SNI ta -

nu ló kat is!
Az össze vont 
nor mál, vagy

SNI osz tá -
lyok ese té ben 
kér jük, hogy
az össze vont
osz tály egyes 
osz tály fo ka in 
ta nu lók ada -
ta it is tün tes -

sék fel!*

* Ki töl té si út mu ta tó

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok  valódiságáért a fenn tar tó fe lel! A fenn tar tó az adat lap ki töl té sé vel, an nak meg kül dé sé vel tu do má sul ve szi, hogy amennyi -
ben az elekt ro ni ku san rög zí tett és a pos tai úton el jut ta tott igény lé sek egy más tól el té rõ ek, vagy csak pos tai úton ke rül az igény lés be nyúj tá sá ra, a tá mo ga tás irán ti
igény el uta sí tás ra ke rül.

Kelt: ...................., 2008. .........................
PH.

..............................................
fenn tar tó
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5. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Adatlap óvodai fejlesztõ program mûködtetéséhez szükséges támogatás
igényléséhez

Be kül den dõ 2 ere de ti pél dány ban pos tai úton 2008. jú ni us 15-ig
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén: az Igaz ga tó ság hoz,
b) nem ál la mi, nem ön kor mány za ti, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
fenn tar tói ese tén: az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re, 1055 Bp., Bi ha ri Já nos u. 5. cím re.
Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: óvo dai fej lesz tõ prog ram óvo dá ban
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) fenn tar tók ese tén
Az adat lap el ér he tõ: http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igeny les

Óvo dá(k)ra vo nat ko zó ada tok, amely re a tá mo ga tást igény li

(Ké rünk min den kü lön OM azo no sí tó val ren del ke zõ óvo dá ra adat la pot ki töl te ni!)

az óvo da, az óvo dai in téz mény egy sé get mû köd te tõ köz ok ta tá si in téz -
mény neve

OM azo no sí tó

te le pü lés neve

irá nyí tó szám, utca, ház szám

Tar tal maz za-e az in téz mény ala pí tó ok ira ta a hal mo zot tan hát rá nyos
hely ze tû gyer me kek óvo dai fej lesz tõ prog ram ját?

igen/nem*

Tar tal maz za-e az in téz mény he lyi ne ve lé si prog ram ja a hal mo zot tan
hát rá nyos hely ze tû gyer me kek óvo dai fej lesz tõ prog ram ját?

igen/nem*

Az adott in téz mény
igé nye i nek fel mé ré se

alap ján a
2008/2009-es

ne ve lé si év ben mely
pe da gó gi ai szak szol -

gál ta tá sok azok, 
ame lyek ese té ben a
2007/2008. ne ve lé si

év ben igény be vett hez 
ké pest több let szol gál -
ta tás igény be vé te lé re

van szük ség?

2007/2008. ne ve lé si év ben igény be vett 
szak szol gál ta tá sok

2008/2009. ne ve lé si év ben igény be ve en dõ
több let szol gál ta tá sok

meg ne ve zé se igény be vé tel mér té ke
(al ka lom/óra, az adott 

szol gál ta tás ban
ré sze sü lõk szá ma)

meg ne ve zé se igény be vé tel ter ve zett 
több le te

(ter ve zett 
al ka lom/óra, az adott
szol gál ta tás ban ré sze -
sü lõk ter ve zett szá ma)

1. 1.

2. 2.

3. 3.

SZÉKHELY
INTÉZMÉNY*

TAGINTÉZMÉNY* TAGINTÉZMÉNY* TAGINTÉZMÉNY*
(az osz lo pok jobb ra
to vább bõ vít he tõ ek)

szék hely/tag in téz-
mény meg ne ve zé se

te le pü lés neve

irá nyí tó szám, utca,
ház szám

fé rõ he lyek szá ma
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óvo dá sok be csült szá -
ma a 2008/2009-es
ne ve lé si év ben

hal mo zot tan hát rá -
nyos hely ze tû óvo dá -
sok be csült szá ma a
2008/2009-es ne ve lé -
si év ben

3 éves hal mo zot tan
hát rá nyos hely ze tû
gyer me kek szá ma az
óvo dai kör zet ben a
2008/2009-es ne ve lé -
si év ben

3 éves hal mo zot tan
hát rá nyos hely ze tû
óvo dá ba fel vé telt
nyert gyer me kek szá -
ma a 2008/2009-es
ne ve lé si év ben

Van-e 25%-nál na -
gyobb el té rés a hal -
mo zot tan hát rá nyos
hely ze tû gyer me kek
ará nyá ban az egy más -
nak meg fe le lõ kor cso -
por tok ra vo nat ko zó an 
a cso por tok kö zött?

igen/nem** igen/nem** igen/nem** igen/nem**

Az óvo da, há zi rend je
sze rint leg alább napi
8 órán át tart nyit va.

igen/nem** igen/nem** igen/nem** igen/nem**

 * Min den egyes eset ben ki kell töl te ni, ha adott in téz mény be be íra tott óvo dá sok után tá mo ga tást kér!

** A meg fe le lõt kér jük alá húz ni!

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok  valódiságáért a fenn tar tó fe lel!

A fenn tar tó az adat lap ki töl té sé vel, an nak meg kül dé sé vel tu do má sul ve szi, hogy amennyi ben az elekt ro ni ku san rög zí tett
és a pos tai úton el jut ta tott igény lé sek egy más tól el té rõ ek, vagy csak pos tai úton ke rül az igény lés be nyúj tá sá ra, a tá mo ga -
tás irán ti igény el uta sí tás ra ke rül.

Kelt: ...................., 2008. .........................

P. H.

..............................................

fenn tar tó
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6. a) számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Szándéknyilatkozat óvodai fejlesztõ program után járó
tá mo ga tás igény lé se ese tén

(min den óvo dá ra kü lön ki kell tölteni)

Je len szán dék nyi lat ko zat ki töl té sé vel ...............................................................................................................................

fenn tar tó vál lal ja, hogy az ál ta la fenn tar tott a prog ram ban részt ve võ .............................................................................

 ....................................................................................................................................................... OM azo no sí tó szá mú

köz ok ta tá si in téz mény ben a 2008/2009-es ne ve lé si évre vo nat ko zó an az itt fog lalt vál la lá so kat teljesíti.

Kelt: ...................., 2008. .........................

P. H.

..........................................................

fenn tar tó

Vál la lá sok a tá mo ga tást igény lõ óvo dák ese té ben (in di ká tor ral mé ren dõ ál la po tok és vál to zá sa ik):

1. In teg rá ci ós mód szer ta ni kép zé se ken  való rész vé tel biz to sí tá sa:

A 2007/2008. ne ve lé si év ben az in teg rá ci ót tá mo ga tó pe -
da gó gi ai, mód szer ta ni kép zett ség gel ren del ke zõ óvo da pe -
da gó gu sok szá ma a fenn tar tó a tá mo ga tást igény lõ
in téz mé nyé ben. Az in téz mény ben dol go zó óvo da pe da gó -
gu sok kö zött az ilyen vég zett ség gel ren del ke zõk ará nya:

A 2008/ 2009. ne ve lé si év ben az in teg rá ci ót tá mo ga tó pe -
da gó gi ai, mód szer ta ni kép zett sé get szer zõ óvo da pe da gó -
gu sok ter ve zett szá ma a fenn tar tó a tá mo ga tást igény lõ
in téz mé nyé ben. Az in téz mé nyek ben dol go zó ilyen vég -
zett ség gel ren del ke zõ és a ter ve zett kép zett sé get szer zõk
együt tes szá ma, és ará nya (je len le gi kép zet tek/ter ve zet -
tek):

........ fõ ........% ........ fõ ........%

2. Kör ze ti be ó vo dá zá si arány mér té ké nek nö ve lé se:

A 2008/2009. ne ve lé si év ben a fenn tar tó a tá mo ga tást
igény lõ in téz mé nyé ben a 3–6 éves hal mo zot tan hát rá nyos 
hely ze tû (a továb biak ban: HHH) gyer me kek be ó vo dá zá si 
ará nya (be ó vo dá zott HHH gyer me kek/összes HHH gyer -
mek) és az összes 3–6 éves gyer mek be ó vo dá zá si ará nya
(beóvodázott gyermekek/összes gyermek):

A 2009/2010. ne ve lé si évre vál lalt be ó vo dá zá si arány
mér té ke a HHH gyer me kek re vo nat ko zó an (be ó vo dá zott
HHH gyer me kek/összes HHH gyermek):

Összes gyer mek: ......................................%
HHH gyer me kek: ....................................%

HHH gyer me kek: ....................................%

3. Óvo da-is ko la át me ne tet se gí tõ prog ra mok in dí tá sa, mû köd te té se:

A 2007/2008-as ne ve lé si év ben mû kö dõ óvo da-is ko la 
át me ne tet se gí tõ prog ra mok megnevezése:

A 2008/2009. ne ve lé si év ben in dí tan dó új óvo da-is ko la
át me ne tet se gí tõ prog ra mok megnevezése:

........................................................................

........................................................................
....................................................................
....................................................................
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4. A DIFER mé ré sek el ké szí té se1, a mé ré sek re épü lõ fej lesz té si ter vek el ké szí té se és meg valósítása:

A 2007/2008-as ne ve lé si év ben hasz nál ják az in téz mény -
ben a mérõ esz közt? A meg fe le lõ vá laszt kér jük, húzza
alá!

A 2008/2009. ne ve lé si év ben vál lal ja az in téz mény a mé -
rõ esz köz al kal ma zá sát, az erre épü lõ ta nu lói fej lesz tést,
és an nak meg valósítását? A meg fe le lõ vá laszt kérjük,
húzza alá!

Igen/Nem Igen/Nem

5. Szer ve zett szü lõi kap cso lat tar tás gya ko ri sá gá nak nö ve lé se:

A 2007/2008-as ne ve lé si év ben szer ve zett szü lõi ta lál ko -
zá sok gya ko ri sá ga/szá ma, a HHH gyer me kek szü le i nek
rész vé te li szá ma a nem HHH gyer me kek szü lei rész vé te -
lé nek szá má hoz vi szo nyít va (HHH szü lõk részv./nem
HHH szü lõk részv.):
....................................................................
....................................................................%

A 2008/ 2009. ne ve lé si évre ter ve zett szü lõi ta lál ko zá sok
gya ko ri sá ga/szá ma, a HHH gyer me kek szü le i nek rész vé -
te li szá ma, a nem HHH gyer me kek szü lei rész vé te lé nek
szá má hoz vi szo nyít va (HHH szü lõk részv./nem HHH
szü lõk részv.)
....................................................................
....................................................................%

1 Az Ok ta tá si Köz löny 2007. má jus 14. LI. év fo lyam 11. szá má ban ki adott óvo dai in teg rá ci ós prog ram 8.2. pont ja alapján.

6. b) számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Szándéknyilatkozat integrációs, illetve képességkibontakoztató felkészítés után járó támogatás igénylése esetén
(minden általános iskolára külön ki kell tölteni)

Je len szán dék nyi lat ko zat ki töl té sé vel ........................................................................................................................

fenn tar tó vál lal ja, hogy az ál ta la fenn tar tott a prog ram ban részt ve võ .............................................................................

 ....................................................................................................................................................... OM azo no sí tó szá mú

köz ok ta tá si in téz mény ben a 2008/2009-es ne ve lé si évre vo nat ko zó an az itt fog lalt vál la lá so kat tel je sí ti.

Kelt: ...................., 2008. .........................

P. H.

..........................................................
fenn tar tó

Vál la lá sok a tá mo ga tást igény lõ ál ta lá nos is ko lák ese té ben (in di ká tor ral mé ren dõ ál la po tok és vál to zá sa ik):

1. Mód szer ta ni kép zé se ken  való rész vé tel biz to sí tá sa:

A 2007/2008. tan év ben az in teg rá ci ót tá mo ga tó pe da gó -
gi ai, mód szer ta ni kép zett ség gel ren del ke zõ pe da gó gu sok
szá ma a fenn tar tó a tá mo ga tást igény lõ in téz mé nyé ben.
Az in téz mény ben dol go zó pe da gó gu sok kö zött az ilyen
végzettséggel rendelkezõ pedagógusok aránya:

A 2008/ 2009. tan év ben az in teg rá ci ót tá mo ga tó pe da gó -
gi ai, mód szer ta ni kép zett sé get szer zõ to váb bi pe da gó gu -
sok ter ve zett szá ma a fenn tar tó in téz mé nyé ben. Az
in téz mény ben, dol go zó ilyen vég zett ség gel már ren del -
ke zõ és a ter ve zett kép zett sé get szer zõ pe da gó gu sok
együt tes száma és aránya (jelenlegi képzettek/
tervezettek):

........ fõ ........% ........ fõ ........%
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2. Tan órán kí vü li prog ra mok ban részt vevõ ta nu lók szá ma:

A 2007/2008. tan év ben tan órán kí vü li prog ra mok (pl.
szak kör, to vább ta nu lás ra-pá lya vá lasz tás ra  való fel ké szí -
tés, bel sõ pat ró nu si rend szer stb.) meg ne ve zé se, az ezek -
ben részt ve võ HHH ta nu lók szá ma a nem HHH tanulók
számához viszonyítva:

A 2008/ 2009. tan év re ter ve zett tan órán kí vü li prog ra mok 
meg ne ve zé se, ezek ben részt ve võ HHH ta nu lók szá ma a
nem HHH ta nu lók szá má hoz viszonyítva:

Meg ne ve zé se: ...........................................................
arány ......................%
Meg ne ve zé se: ............................................................
arány ......................%
Meg ne ve zé se: ............................................................
arány......................%

Meg ne ve zé se:.........................................................
arány ......................%
Meg ne ve zé se: ........................................................
arány ......................%
Meg ne ve zé se: ........................................................
arány......................%

3. Az in téz mény kü lön bö zõ, a le mor zso ló dást jel zõ mutatói:

A 2007/2008-as tan év ben az év fo lyam is mét lõk szá ma,
ará nya a fenn tar tó a tá mo ga tást igény lõ in téz mé nyé ben
ta nu lók szá má hoz vi szo nyít va, eb bõl a HHH ta nu lók szá -
ma, ará nya az adott in téz mény ben ta nu ló összes HHH
tanulóhoz viszonyítva:

A 2008/2009. tan év re be csült év fo lyam is mét lõk szá ma,
ará nya a fenn tar tó a tá mo ga tást igény lõ in téz mé nyé ben
ta nu lók szá má hoz vi szo nyít va, eb bõl a HHH ta nu lók szá -
ma, ará nya az adott in téz mény ben ta nu ló összes HHH
tanulóhoz viszonyítva:

év fo lyam is mét lõk szá ma: .............. ará nya .............%
HHH ta nu lók szá ma: ..................... ará nya .............%

év fo lya mis mét lõk szá ma: ................ ará nya .............%
HHH ta nu lók szá ma: ....................... ará nya .............%

Az év fo lyam is mét lés mér sék lés re ter ve zett 
te vé keny sé gek:

............................................................................................

A 2007/2008-as tan év ben a ma gán ta nu lók szá ma, ará nya
a fenn tar tó a tá mo ga tást igény lõ in téz mé nyé ben ta nu lók
szá má hoz vi szo nyít va, eb bõl a HHH ta nu lók szá ma, ará -
nya az összes HHH tanulóhoz viszonyítva:

A 2008/2009. tan év re be csült ma gán ta nu lók szá ma, ará -
nya a fenn tar tó a tá mo ga tást igény lõ in téz mé nyé ben ta nu -
lók szá má hoz vi szo nyít va, eb bõl a HHH ta nu lók szá ma,
ará nya az összes HHH tanulóhoz viszonyítva:

ma gán ta nu lók szá ma: ................. ará nya ...................%
HHH ta nu lók szá ma: .................. ará nya ...................%

ma gán ta nu lók szá ma: ................. ará nya ..................%
HHH ta nu lók szá ma: .................. ará nya ...................%
A ma gán ta nu ló vá vá lás mér sék lé sé re ter ve zett 
te vé keny sé gek:

............................................................................................

A 2007/2008-as tan év ben a 250 órá nál töb bet mu lasz tott
HHH ta nu lók szá ma, ará nya a fenn tar tó a tá mo ga tást
igény lõ in téz mé nyé ben ta nu lók szá má hoz viszonyítva:

A 2008/2009-es tan év ben a 250 órá nál töb bet mu lasz tó
HHH ta nu lók be csült szá ma ará nya a fenn tar tó a támo -
gatást igény lõ in téz mé nyé ben ta nu lók szá má hoz vi szo -
nyít va:

HHH ta nu lók szá ma: .................. ará nya ..............% HHH ta nu lók szá ma: .................. ará nya ..............%
A hi ány zás mér sék lés re ter ve zett 
te vé keny sé gek:....................................................................
............................................................................................
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4. Az in téz mény to vább ta nu lá si mu ta tói

2007/2008-as tan év ben érett sé git adó kö zép is ko lá ban to -
vább ta nu ló HHH ta nu lók szá ma, ará nya, a fenn tar tó a tá -
mo ga tást igény lõ in téz mé nyé ben ta nu lók szá má hoz
vi szo nyít va:

A 2008/2009. tan év re ter ve zett az érett sé git adó kö zép is -
ko lá ban to vább ta nu ló HHH ta nu lók szá ma, ará nya, a
fenn tar tó a tá mo ga tást igény lõ in téz mé nyé ben ta nu lók
számához viszonyítva:

...................................................... ará nya ..............%
HHH ta nu lók szá ma: .................. ará nya ..............%

..................................................... ará nya ..............%
HHH ta nu lók szá ma: .................. ará nya ..............%
A to vább ta nu lá si arányvál to zás ra ter ve zett 
te vé keny sé gek:

............................................................................................

5. Szer ve zett szü lõi kap cso lat tar tás gya ko ri sá ga és részt ve võk száma:

A 2007/2008-as tan év ben szer ve zett szü lõi ta lál ko zá sok
gya ko ri sá ga/szá ma, a HHH ta nu lók szü le i nek rész vé te li
ará nya a nem HHH gyer me kek szü lei rész vé te lé nek
mértékéhez viszonyítva:

A 2008/2009-es tan év re ter ve zett szü lõi ta lál ko zá sok
gya ko ri sá ga/szá ma, a HHH ta nu lók szü le i nek ter ve zett
rész vé te li ará nya a nem HHH ta nu lók szü lei rész vé te lé -
nek mértékéhez viszonyítva:

............................................................................................
.........................................................................................%

............................................................................................
 ........................................................................................%

6. Szak ta ná ri el lá tott ság

A 2007/2008-as tan év ben a Kt. 17.  §-ában fog lal tak nak
nem meg fe le lõ vég zett ség gel és szak kép zett ség gel ren -
del ke zõ pe da gó gu sok ál tal meg tar tott órák szá ma az
összes meg tar tott óra számához viszonyítva:

A 2008/2009-es tan év re ter ve zett in téz ke dé sek a prob lé -
ma meg szün te té sé re:

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

6. c) számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Szándéknyilatkozat integrációs felkészítés után járó támogatás igénylése esetén
(középiskolák részére)

Je len szán dék nyi lat ko zat ki töl té sé vel ........................................................................................................................

fenn tar tó vál lal ja, hogy az ál ta la fenn tar tott a prog ram ban részt ve võ .............................................................................

 ....................................................................................................................................................... OM azo no sí tó szá mú

köz ok ta tá si in téz mény ben a 2008/2009-es ne ve lé si évre vo nat ko zó an az itt fog lalt vál la lá so kat tel je sí ti.

Kelt: ...................., 2008. .........................

P. H.

..........................................................

fenn tar tó
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Vál la lá sok a tá mo ga tást igény lõ kö zép is ko lák ese té ben (in di ká tor ral mé ren dõ ál la po tok és vál to zá sa ik):

1. Mód szer ta ni kép zé se ken  való rész vé tel biz to sí tá sa:

A 2007/2008. tan év ben az in teg rá ci ót tá mo ga tó pe da gó -
gi ai, mód szer ta ni kép zett ség gel ren del ke zõ pe da gó gu sok
szá ma a fenn tar tó a tá mo ga tást igény lõ in téz mé nyé ben.
Az in téz mény ben dol go zó pe da gó gu sok kö zött az ilyen
végzettséggel rendelkezõ pedagógusok aránya

A 2008/ 2009. tan év ben az in teg rá ci ót tá mo ga tó pe da gó -
gi ai, mód szer ta ni kép zett sé get szer zõ to váb bi pe da gó gu -
sok ter ve zett szá ma a fenn tar tó in téz mé nyé ben. Az
in téz mény ben dol go zó ilyen vég zett ség gel már ren del ke -
zõ és a ter ve zett kép zett sé get szer zõ pe da gó gu sok együt -
tes száma és aránya (jelenlegi képzettek/tervezettek):

........ fõ ........% ........ fõ ........%

2. Tan órán kí vü li prog ra mok ban részt vevõ ta nu lók száma:

A 2007/2008. tan év ben tan órán kí vü li prog ra mok (pl.
szak kör, to vább ta nu lás ra-pá lya vá lasz tás ra  való fel ké szí -
tés, bel sõ pat ró nu si rend szer stb.) meg ne ve zé se, az ezek -
ben részt ve võ HHH ta nu lók szá ma a nem HHH tanulók
számához viszonyítva:

A 2008/2009. tan év re ter ve zett tan órán kí vü li prog ra mok
meg ne ve zé se, ezek ben részt ve võ HHH ta nu lók szá ma a
nem HHH ta nu lók szá má hoz viszonyítva:

Meg ne ve zé se: ..........................................................
arány ......................%
Meg ne ve zé se: ............................................................
arány ......................%
Meg ne ve zé se: ............................................................
arány ......................%

Meg ne ve zé se: ........................................................
arány ......................%
Meg ne ve zé se: ........................................................
arány ......................%
Meg ne ve zé se: ........................................................
arány ......................%

3. Az in téz mény kü lön bö zõ, a le mor zso ló dást jel zõ mutatói:

A 2007/2008-as tan év ben az év fo lyam is mét lõk szá ma,
ará nya a fenn tar tó a tá mo ga tást igény lõ in téz mé nyé ben
ta nu lók szá má hoz vi szo nyít va, eb bõl a HHH ta nu lók szá -
ma, ará nya az adott in téz mény ben ta nu ló összes HHH
tanulóhoz viszonyítva:

A 2008/2009. tan év re be csült év fo lyam is mét lõk szá ma,
ará nya a fenn tar tó a tá mo ga tást igény lõ in téz mé nyé ben
ta nu lók szá má hoz vi szo nyít va, eb bõl a HHH ta nu lók szá -
ma, ará nya az adott in téz mény ben ta nu ló összes HHH
tanulóhoz viszonyítva:

év fo lyam is mét lõk szá ma: .............. ará nya ................%
HHH ta nu lók szá ma: ..................... ará nya ................%

év fo lyam is mét lõk szá ma: .........  ará nya ...................%
HHH ta nu lók szá ma: ................ ará nya ..................%
Az év fo lyam is mét lés mér sék lés re ter ve zett 
te vé keny sé gek:
..................................................................

A 2007/2008-as tan év ben a ma gán ta nu lók szá ma, ará nya
a fenn tar tó a tá mo ga tást igény lõ in téz mé nyé ben ta nu lók
szá má hoz vi szo nyít va, eb bõl a HHH ta nu lók szá ma, ará -
nya az összes HHH tanulóhoz viszonyítva:

A 2008/2009. tan év re be csült ma gán ta nu lók szá ma, ará -
nya a fenn tar tó a tá mo ga tást igény lõ in téz mé nyé ben ta nu -
lók szá má hoz vi szo nyít va, eb bõl a HHH ta nu lók szá ma,
ará nya az összes HHH tanulóhoz viszonyítva:

ma gán ta nu lók szá ma: ................ ará nya ................%
HHH ta nu lók szá ma: ................. ará nya ................%

ma gán ta nu lók szá ma: ................ ará nya ................%
HHH ta nu lók szá ma: ................ ará nya ..................%
A ma gán ta nu ló vá vá lás mér sék lé sé re ter ve zett 
tevé keny sé gek:
..................................................................
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A 2007/2008-as tan év ben a 250 órá nál töb bet mu lasz tott
HHH ta nu lók szá ma, ará nya a fenn tar tó a tá mo ga tást
igény lõ in téz mé nyé ben ta nu lók szá má hoz viszonyítva:

A 2008/2009-es tan év ben a 250 órá nál töb bet mu lasz tó
HHH ta nu lók be csült szá ma ará nya a fenn tar tó a tá mo ga -
tást igény lõ in téz mé nyé ben ta nu lók számához
viszonyítva:

HHH ta nu lók szá ma: .................. ará nya ..............% HHH ta nu lók szá ma: .................. ará nya ..............%
A hi ány zás mér sék lés re ter ve zett 
te vé keny sé gek:
..................................................................

4. Szer ve zett szü lõi kap cso lat tar tás gya ko ri sá ga és részt ve võk száma:

A 2007/2008-as tan év ben szer ve zett szü lõi ta lál ko zá sok
gya ko ri sá ga/szá ma, a HHH ta nu lók szü le i nek rész vé te li
ará nya a nem HHH gyer me kek szü lei rész vé te lé nek
mértékéhez viszonyítva:

A 2008/2009-es tan év re ter ve zett szü lõi ta lál ko zá sok
gya ko ri sá ga/szá ma, a HHH ta nu lók szü le i nek ter ve zett
rész vé te li ará nya a nem HHH ta nu lók szü lei rész vé te lé -
nek mértékéhez viszonyítva:

....................................................................

....................................................................%
....................................................................
....................................................................%

6. d) számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Szándéknyilatkozat képességkibontakoztató felkészítés után járó tá mo ga tás igény lé se ese tén 
(szak is ko lák ré szé re)

Je len szán dék nyi lat ko zat ki töl té sé vel ...............................................................................................................................

fenn tar tó vál lal ja, hogy az ál ta la fenn tar tott a prog ram ban részt ve võ .............................................................................

 ....................................................................................................................................................... OM azo no sí tó szá mú

köz ok ta tá si in téz mény ben a 2008/2009-es ne ve lé si évre vo nat ko zó an az itt fog lalt vál la lá so kat tel je sí ti.

Kelt: ...................., 2008. .........................

P. H.

..........................................................
fenn tar tó

Vál la lá sok a tá mo ga tást igény lõ szak is ko lák ese té ben (in di ká tor ral mé ren dõ ál la po tok és vál to zá sa ik):

1. Mód szer ta ni kép zé se ken  való rész vé tel biz to sí tá sa:

A 2007/2008. tan év ben az in teg rá ci ót tá mo ga tó pe da gó -
gi ai, mód szer ta ni kép zett ség gel ren del ke zõ pe da gó gu sok
szá ma a fenn tar tó a tá mo ga tást igény lõ in téz mé nyé ben.
Az in téz mény ben dol go zó pe da gó gu sok kö zött az ilyen
végzettséggel rendelkezõ pedagógusok aránya

A 2008/2009. tan év ben az in teg rá ci ót tá mo ga tó pe da gó -
gi ai, mód szer ta ni kép zett sé get szer zõ to váb bi pe da gó gu -
sok ter ve zett szá ma a fenn tar tó in téz mé nyé ben. Az
in téz mény ben dol go zó ilyen vég zett ség gel már ren del ke -
zõ és a ter ve zett kép zett sé get szerzõ pedagógusok
együttes száma és aránya:

........ fõ ........% ........ fõ ........%
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2. Tan órán kí vü li prog ra mok ban részt vevõ ta nu lók szá ma:

A 2007/2008. tan év ben tan órán kí vü li prog ra mok (pl.
szak kör, to vább ta nu lás ra-pá lya vá lasz tás ra  való fel ké szí -
tés, bel sõ pat ró nu si rend szer stb.) meg ne ve zé se, az ezek -
ben részt ve võ HHH ta nu lók szá ma a nem HHH tanulók
számához viszonyítva:

A 2008/2009. tan év re ter ve zett tan órán kí vü li prog ra mok
meg ne ve zé se, ezek ben részt ve võ HHH ta nu lók szá ma a
nem HHH ta nu lók szá má hoz viszonyítva:

Meg ne ve zé se: ..........................................................
arány ......................%
Meg ne ve zé se: ............................................................
arány ......................%
Meg ne ve zé se: ............................................................
arány ......................%

Meg ne ve zé se: ........................................................
arány ......................%
Meg ne ve zé se: ........................................................
arány ......................%
Meg ne ve zé se: ........................................................
arány ......................%

3. Az in téz mény kü lön bö zõ, a le mor zso ló dást jel zõ mutatói:

A 2007/2008-as tan év ben az év fo lyam is mét lõk szá ma,
ará nya a tá mo ga tást igény lõ in téz mé nyé ben ta nu lók szá -
má hoz vi szo nyít va, eb bõl a HHH ta nu lók szá ma, ará nya
az adott in téz mény ben ta nu ló összes HHH tanulóhoz
viszonyítva:

A 2008/2009. tan év re be csült év fo lyam is mét lõk szá ma,
ará nya a tá mo ga tást igény lõ in téz mé nyé ben ta nu lók szá -
má hoz vi szo nyít va, eb bõl a HHH ta nu lók szá ma, ará nya
az adott in téz mény ben ta nu ló összes HHH tanulóhoz
viszonyítva:

év fo lyam is mét lõk szá ma: .............. ará nya ................%
HHH ta nu lók szá ma: ..................... ará nya ...............%

év fo lyam is mét lõk szá ma: .............. ará nya ...............%
HHH ta nu lók szá ma: ..................... ará nya ..............%
Az év fo lyam is mét lés mér sék lés re ter ve zett 
te vé keny sé gek:
..................................................................

A 2007/2008-as tan év ben a ma gán ta nu lók szá ma, ará nya
a fenn tar tó a tá mo ga tást igény lõ in téz mé nyé ben ta nu lók
szá má hoz vi szo nyít va, eb bõl a HHH ta nu lók szá ma, ará -
nya az összes HHH tanulóhoz viszonyítva:

A 2008/2009. tan év re be csült ma gán ta nu lók szá ma, ará -
nya a fenn tar tó a tá mo ga tást igény lõ in téz mé nyé ben ta nu -
lók szá má hoz vi szo nyít va, eb bõl a HHH ta nu lók szá ma,
ará nya az összes HHH tanulóhoz viszonyítva:

ma gán ta nu lók szá ma: ................ ará nya ................%
HHH ta nu lók szá ma: ................ ará nya ..................%

ma gán ta nu lók szá ma: ................ ará nya ................%
HHH ta nu lók szá ma: ................ ará nya ..................%
A ma gán ta nu ló vá vá lás mér sék lé sé re ter ve zett 
te vé keny sé gek:
..................................................................

A 2007/2008-as tan év ben a 250 órá nál töb bet mu lasz tott
HHH ta nu lók szá ma, ará nya a fenn tar tó a tá mo ga tást
igény lõ in téz mé nyé ben ta nu lók szá má hoz viszonyítva:

A 2008/2009-es tan év ben a 250 órá nál töb bet mu lasz tó
HHH ta nu lók be csült szá ma ará nya a fenn tar tó a támo -
gatást igény lõ in téz mé nyé ben ta nu lók szá má hoz vi szo -
nyít va:

HHH ta nu lók szá ma: .................. ará nya ..............% HHH ta nu lók szá ma: .................. ará nya ..............%
A hi ány zás mér sék lés re ter ve zett te vé keny sé gek:
..................................................................

4. Szer ve zett szü lõi kap cso lat tar tás gya ko ri sá ga és részt ve võk száma:

A 2007/2008-as tan év ben szer ve zett szü lõi ta lál ko zá sok
gya ko ri sá ga/szá ma, a HHH ta nu lók szü le i nek rész vé te li
ará nya a nem HHH gyer me kek szü lei rész vé te lé nek
mértékéhez viszonyítva:

A 2008/2009-es tan év re ter ve zett szü lõi ta lál ko zá sok
gya ko ri sá ga/szá ma, a HHH ta nu lók szü le i nek ter ve zett
rész vé te li ará nya a nem HHH ta nu lók szü lei rész vé te lé -
nek mértékéhez viszonyítva:

....................................................................

....................................................................%
....................................................................
....................................................................%
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7. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Fenntartói adatlap
a nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges

tankönyv-vásárlási támogatás igényléséhez

Be kül den dõ 2 ere de ti pél dány ban pos tai úton, 2008. jú li us 1-jé ig:

 a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén: a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes te rü le ti
  szervéhez,

 b) nem ál la mi, nem ön kor mány za ti, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si
  szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fenn tar tói ese tén az OKM
 Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re, 1055 Bp., Bihari János u. 5.

A bo rí ték ra kér jük rá ír ni:

,,SNI ta nu lók tan könyv tá mo ga tá sa”

Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) fenn tar tók ese tén

Az adat lap el ér he tõ: http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igeny les

Sor -
szám

A köz ok ta tá si in téz mény
Fo gya té kos ság

tí pu sa

Lét szám
 a fo gya té kos ság

 tí pu sa sze rint

Igé nyelt tá mo ga tás a 2008/2009. tan év re
(tan könyv ren de lés ben sze rep lõ vég összeg – Kv.tv. 3. sz.

mel lék let 17. 2. a)–b) pont ja sze rin ti nor ma tív
 hoz zá já ru lás)

neve OM azo no sí tó ja

Össze sen

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok  valódiságáért a fenn tar tó fe lel!

Kelt: ...................., 2008. .........................

P. H.

..............................................

fenn tar tó



8. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Intézményi adatlap
nap pa li rend sze rû is ko lai ok ta tás ban részt vevõ sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek, ta nu lók ne ve lé sé hez,

ok ta tá sá hoz, fej lesz té sé hez szük sé ges tan könyv-vá sár lá si támogatás igányléséhez

Be kül den dõ 2 ere de ti pél dány ban pos tai úton, 2008. jú li us 1-jéig:
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén: a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes te rü le ti szer vé hez
b) nem ál la mi, nem ön kor mány za ti, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
fenn tar tói ese tén az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re, 1055 Bp., Bi ha ri Já nos u. 5.
A bo rí ték ra kér jük rá ír ni: „SNI ta nu lók tan könyv tá mo ga tá sa”
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) fenn tar tók ese tén
Az adat lap el ér he tõ: http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igeny les

Me gye: Fenn tar tó neve:

Címe: Pol gár mes ter/el nök neve:

KSH-kód:

Adó szám:

A SNI ta nu lók ne ve lé sét-ok ta tá sát meg valósító is ko lá ra/ál ta lá nos is ko lai ok ta tás ban ré sze sü lõ vak ta nu lók 
tan könyv igény lé se ese tén az elõ ál lí tó fenn tar tó já ra2 vonatkozó adatok

Az in téz mény/elõ ál lí tó neve:

Ok ta tá si for ma: Fo gya té kos ság tí pu sa:

OM azo no sí tó szá ma: Az in téz mény/elõ ál lí tó címe:

Az elõ ál lí tó adó szá ma:

2 Ál ta lá nos is ko lai ok ta tás ban ré sze sü lõ vak ta nu lók tan könyv igény lé se ese tén az elõ ál lí tó in téz mény fenn tar tó já nak szük sé ges csa tol nia az adat lap hoz a
meg ren de lést iga zo ló do ku men tu mot és ár aján la tot. Amennyi ben a tan köny vek biz to sí tá sa a tan könyv pi ac rend jé rõl  szóló tör vény 8/D.  §-a sze rint köz re mû kö -
dõ Szö vet ség út ján tör té nik, úgy az igény lés hez a meg ren de lést iga zo ló do ku men tu mot és a Szövetség által kiállított árajánlatot szükséges csatolni.

A tan könyv ki adói kód ja
A tan könyv igényt meg ala po zó ta nu lók szá ma

2008/2009. tan év
Meg ren delt pél dány szám

2008/2009. tan év
Fo gyasz tói ár Fi ze ten dõ

3.  § (1) a) alá tar to zó ér tel mi fo gya té kos ta nu lók

In téz mény össze sen:

A tan könyv ki adói kód ja A tan könyv igényt meg ala po zó ta nu lók szá ma Meg ren delt pél dány szám Fo gyasz tói ár Fi ze ten dõ

3.  § (1) b) alá tar to zó test-, be széd fo gya té kos, au tis ta, gyen gén lá tó, si ket, na gyot hal ló és a pszi chés fej lõ dés za va rai
 miatt a ne ve lé si-ta nu lá si fo lya mat ban tar tó san és súlyosan akadályozott tanulók

In téz mény össze sen:
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A tan könyv ki adói kód ja
A tan könyv igényt 

meg ala po zó ta nu lók szá ma
Meg ren delt pél dány szám Fo gyasz tói ár Fi ze ten dõ

3.  § (1) c) alá tar to zó vak ta nu lók

A so rok szá ma nö vel he tõ!
Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok  valódiságáért a fenn tar tó fe lel!

Kelt: ...................., 2008. .........................

P. H.

..............................................
fenn tar tó

9. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

A közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény 27.  §-ának (8) bekezdése alapján
 felzárkóztató oktatásban részt vevõ tanulólétszám összesítõ lap

I. részlet igényléséhez

Be kül den dõ 2 ere de ti pél dány ban pos tai úton 2008. má jus 1-ig:
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén: a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes te rü le ti szer vé hez
b) nem ál la mi, nem ön kor mány za ti, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
fenn tar tói ese tén az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re
1055 Bp., Bi ha ri Já nos u. 5.
Bo rí ték ra ír ják rá: „Fel zár kóz ta tó ok ta tás tá mo ga tá sa”
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) fenn tar tók ese tén
Az adat lap el ér he tõ: http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igeny les

Sor -
szám

A köz ok ta tá si in téz mény
2007. ok tó ber 1. 

adat fel vé tel lét szá ma
(kont roll adat)

1. 2.

neve OM azo no sí tó ja
Össz. lét szám

(2008. I–VI. hó nap 
át la ga)

Igé nyelt tá mo ga -
tás=Össz. lét szám ×

10 000Ft × 6

Össze sen

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok  valódiságáért a fenn tar tó fe lel!

Kelt: ...................., 2008. .........................
P. H.

..............................................
fenn tar tó
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10. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

A közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény 27.  §-ának (8) bekezdése alapján
 felzárkóztató oktatásban részt vevõ tanulólétszám összesítõ lap 

II. részlet igényléséhez

Be kül den dõ 2 ere de ti pél dány ban pos tai úton 2008. ok tó ber 1-ig:
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes te rü le ti szer vé hez
b) nem ál la mi, nem ön kor mány za ti, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
fenn tar tói ese tén az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re
1055 Bp., Bi ha ri Já nos u. 5.
Bo rí ték ra ír ják rá: „Fel zár kóz ta tó ok ta tás tá mo ga tá sa”
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) fenn tar tók ese tén
Az adat lap el ér he tõ: http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igeny les

Sor -
szám

A köz ok ta tá si in téz mény
2008. ok tó ber 1. 

adat fel vé tel lét szá ma
(kont roll adat)

1. 2.

neve OM azo no sí tó ja
Össz. lét szám

(2008. VII–XII. hó nap 
át la ga)

Igé nyelt 
tá mo ga tás=Össz. lét -
szám × 10 000 Ft × 6

Össze sen

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok  valódiságáért a fenn tar tó fe lel!

Kelt: ...................., 2008. .........................

P. H.

..............................................
fenn tar tó

11. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Adatlap a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja 
után járó támogatás igényléséhez kollégiumi fenntartók részére

Be kül den dõ 2 ere de ti pél dány ban pos tai úton 2008. jú ni us 15-ig az Igaz ga tó ság hoz.
A bo rí ték ra kér jük ír ják rá: Hal mo zot tan Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram ja

Kol lé-
gi um ra

vo nat ko zó
ada tok

A prog ram ban részt ve võ in téz mény neve:

OM azo no sí tó:

szék hely:

irá nyí tó szám:

utca, ház szám:

te le fon:

fax:

web, e-ma il cím:

szám la ve ze tõ bank neve:

bank szám la szá ma:
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Kol lé-
gi um ra

vo nat ko zó
ada tok

kép vi se lõ neve:

prog ram fe le lõs neve:

Tar tal maz za-e az in téz mény ala pí tó ok ira ta a Hal mo zot tan Hát rá nyos Hely -
ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram já val kapcsolatos
tevékenységet?

Tar tal maz za-e az in téz mény he lyi pe da gó gi ai prog ram ja a Hal mo zot tan Hát -
rá nyos Hely ze tû Ta nu lók Arany Já nos Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram já val
kapcsolatos tevékenységet?

Az in téz mé nyi fé rõ he lyek szá ma:

Az in téz mény ta nu ló i nak lét szá ma:

Az in téz mény ta nu lói kö zül a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók
létszáma:

A Prog ram ban részt ve võ ta nu lók ter ve zett lét szá ma a 2008/2009-es tan év ben 
(egy év fo lya mon ma xi má li san 25 fõ után ve he tõ igénybe támogatás):

9. év fo lya mon:

10. év fo lya mon:

Az in téz mény ta nu ló i nak szá za lé kos meg osz lá sa (gim ná zi um ba, szak kö zép -
is ko lá ba, szak is ko lá ba járók):

Év fo lyam is mét lõk szá za lé kos ará nya az in téz mény ben (gim ná zi um ba, szak -
kö zép is ko lá ba, szak is ko lá ba já rók szerinti bontásban):

Pe da gó gus ál lás he lyek szá ma az in téz mény ben:

Együtt mû kö dõ part ner in téz mény(ek) (szak is ko la/szak is ko lák) fel so ro lá sa:

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok  valódiságáért a fenn tar tó fe lel!

Kelt: ...................., 2008. .........................

P. H.

..............................................

12. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Szándéknyilatkozat a kollégiumok és a szakiskolák számára
 a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja

 meg valósítására (szakiskolánként külön szándéknyilatkozat készítendõ)3

Je len szán dék nyi lat ko zat4 alá írá sá val ...............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... kol lé gi um és
............................................................................................................................................................................................
köz ok ta tá si in téz mény vál lal ják, hogy part ne ri együtt mû kö dést ala kí ta nak ki a Hal mo zot tan Hát rá nyos Hely ze tû Ta nu -
lók Arany Já nos Kol lé gi u mi-Szak is ko lai Prog ram ke re té ben a Prog ram ban részt ve võ tanulók iskolai sikeressége
érdekében.

Kol lé gi um 
ada tai

A Prog ram ban részt vevõ kol lé gi um neve:
OM azo no sí tó:
szék hely:
irá nyí tó szám:
utca, ház szám:
te le fon:
fax:
web, e-ma il cím:
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3 A szán dék nyi lat ko za tot az igény lés ré sze ként ha tár idõ re az 11. szá mú mel lék let tel együtt a kol lé gi u mi fenn tar tó kül di meg.
4 Amennyi ben egy több cé lú in téz mény ke re te in be lül zaj lik a ta nu lók is ko lai és kol lé gi u mi ok ta tá sa, ne ve lé se, nem kell a szán dék nyi lat ko za tot ki töl te ni.



Kol lé gi um
ada tai

kép vi se lõ neve:
prog ram fe le lõs neve:
a Prog ram ban részt vevõ ta nu lók ter ve zett lét szá ma a 9. év fo lya mon 
(a 2008/2009-es tanévben):
a Prog ram ban részt vevõ ta nu lók ter ve zett lét szá ma a 10. év fo lya mon 
(a 2008/2009-es tanévben):

Szak is ko la 
ada tai

A Prog ram ban részt vevõ szak is ko la neve:
OM azo no sí tó:
szék hely:
irá nyí tó szám:
utca, ház szám:
te le fon:
fax:
web, e-ma il cím:
kép vi se lõ neve:
prog ram fe le lõs neve:
a Prog ram ban részt vevõ ta nu lók ter ve zett lét szá ma a 9. év fo lya mon 
(a 2008/2009-es tanévben):
a Prog ram ban részt vevõ ta nu lók ter ve zett lét szá ma a 10. év fo lya mon 
(a 2008/2009-es tanévben):

Kelt: ..........................., 2008. .........................

P. H.  ........................................... P. H.  .........................................

  kol lé gi um   szak is ko la

  (kol lé gi u mi fel ada to kat el lá tó in téz mény)    (szak is ko lai fel ada to kat el lá tó in téz mény)

3 A szán dék nyi lat ko za tot az igény lés ré sze ként ha tár idõ re az 11. szá mú mel lék let tel együtt a kol lé gi u mi fenn tar tó kül di meg.
4 Amennyi ben egy több cé lú in téz mény ke re te in be lül zaj lik a ta nu lók is ko lai és kol lé gi u mi ok ta tá sa, ne ve lé se, nem kell a szán dék nyi lat ko za tot ki töl te ni.

A partneri együttmûködés keretében a kollégium és a szakiskola a következõ vállalásokat teszi
(indikátorral mérendõ állapotok és változásaik)5

Te vé keny ség* Ha tár idõ, idõ tar tam*
In du ló ér ték

 (amennyi ben van)*
Cél ér ték*

* A táb lá zat so rai szük ség sze rint bõ vít he tõ ek.

Kelt: ..........................., 2008. .........................

P. H.   ........................................... P. H.   .........................................

    kol lé gi um     szak is ko la

    (kol lé gi u mi fel ada to kat el lá tó in téz mény)      (szak is ko lai fel ada to kat el lá tó in téz mény)

5 A vál la lá so kat tar tal ma zó táb lá za tot az igény lés ré sze ként ha tár idõ re az 11. szá mú mel lék let tel együtt a kol lé gi u mi fenn tar tó kül di meg, a vál la lá so kat ak kor
is ki kell töl te ni, ha egy több cé lú in téz mény ke re te in be lül zaj lik a ta nu lók is ko lai és kol lé gi u mi ok ta tá sa, ne ve lé se.

2008/53. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2717



13. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

ADATLAP
a nem magyar állampolgár tanköteles tanuló utáni igényléshez

Be kül den dõ 2 ere de ti pél dány ban pos tai úton 2008. szep tem be ri 5-ig
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes te rü le ti szer vé hez
b) nem ál la mi, nem ön kor mány za ti, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
fenn tar tói ese tén az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re, 1055 Bp., Bi ha ri Já nos u. 5.
Bo rí ték ra ír ják rá: nem ma gyar ál lam pol gár ta nu ló utá ni igény lés
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) fenn tar tók ese tén
Az adat lap el ér he tõ: http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igeny les

Az in téz mé nyek re vo nat ko zó ada tok:

Az in téz mény
neve

Az in téz mény
címe

OM 
azo no sí tó

A ren de let 7.  §
 (1) a) pont já ban 

meg ha tá ro zott ta nu lók 
be csült szá ma

2008/2009-es tan év
elsõ fél év

A ren de let 7.  § 
(1) a) pont já ban 

meg ha tá ro zott ta nu lók 
be csült szá ma

2008/2009-es tan év
má so dik fél év

A ren de let 7.  § 
(1) b) pont já ban 

meg ha tá ro zott ta nu lók 
be csült szá ma

2008/2009-es tan év
elsõ fél év

A ren de let 7.  § 
(1) b) pont já ban 

meg ha tá ro zott ta nu lók 
be csült szá ma

2008/2009-es tan év
má so dik fél év

Igény lés össze sen: ......................... Ft

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok  valódiságáért a fenn tar tó fe lel!

Kelt: ...................., 2008. .........................
P. H.

..............................................
fenn tar tó

14. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

ADATLAP
a nem magyar állampolgár tanköteles tanuló utáni igénylés elszámolásához

Be kül den dõ 2 ere de ti pél dány ban pos tai úton 2009. már ci us 31-ig
az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re, 1055 Bp., Bi ha ri Já nos u. 5.
Bo rí ték ra ír ják rá: nem ma gyar ál lam pol gár ta nu ló utá ni igény lés el szá mo lá sa
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus el szá mo lás
Az adat lap el ér he tõ: http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igeny les

Az in téz mé nyek re vo nat ko zó ada tok:

Az in téz mény
 neve

Az in téz mény
címe

OM
 azo no sí tó

A ren de let 7.  §
 (1) a) pont já ban 

meg ha tá ro zott ta nu lók 
szá ma

2008/2009-es tan év
elsõ fél év

A ren de let 7.  § 
(1) a) pont já ban 

meg ha tá ro zott ta nu lók 
szá ma

2008/2009-es tan év
má so dik fél év

A ren de let 7.  § 
(1) b) pont já ban 

meg ha tá ro zott ta nu lók 
szá ma

2008/2009-es tan év
elsõ fél év

A ren de let 7.  § 
(1) b) pont já ban 

meg ha tá ro zott ta nu lók 
szá ma

2008/2009-es tan év
má so dik fél év

Fel hasz ná lás össze sen: ......................... Ft

Kelt: ...................., 2009. .........................
P. H.

..............................................
fenn tar tó

A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell a kis ko rú in téz mény be  való fel vé te lét, eset le ges jog vi szo nya meg szû né sét iga zo ló
do ku men tu mo kat, va la mint a tá mo ga tott cél meg valósulásáról ké szí tett össze fog la lót!
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15. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

A támogatás felhasználásának kerete az iskolák
 a rendelet 7.  § (1) a) pontjában meghatározott tanulói esetén

KÖTELEZÕ TEVÉKENYSÉGEK

A) 50% ÖSSZEG

– heti rend sze res ség gel tar tott ma gyar nyel vi fel ké szí tõ prog ra mok költ sé gei

B) 20%

– a cél cso port szá má ra biz to sí tott kul tu rá lis kü lönb sé ge ket át hi da ló/kö ze lí tõ
is ko lai, tan órán kí vü li te vé keny sé gek költ sé gei

C) 10%

– az ok ta tá si fej lesz té si fo lya mat ban, vagy az ah hoz  való hoz zá fé rés hez
el en ged he tet len, a cél cso port szá má ra biz to sí tott esz kö zök be szer zé sé nek
költ sé gei

D) 20%

– az is ko lai gyer mek vé del mi fe le lõs vagy az ez zel a fel adat tal meg bí zott
mun ka társ a ta nu ló val és a ta nu ló csa lád já val  való rend sze res
kap cso lat tar tá sá val össze füg gõ emberi erõforrás költségei

Fenn tar tó In téz mény

(kép vi se lõ je) (in téz mény ve ze tõ)

P. H. P. H.

16. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

A támogatás felhasználásának kerete az iskolák
a rendelet 7.  § (1) b) pontjában meghatározott tanulói esetén

KÖTELEZÕ TEVÉKENYSÉGEK

A) 100% ÖSSZEG

– heti rend sze res ség gel tar tott ma gyar nyel vi fel ké szí tõ prog ra mok költségei

Fenn tar tó In téz mény

(kép vi se lõ je) (in téz mény ve ze tõ)

P. H. P. H.
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17. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Fenntartói igénylés

A gyermekgyógyüdülõkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben 
gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás támogatása

A ta nu ló gyógy ke ze lé sét el lá tó egész ség ügyi in téz mény(ek):

1. Neve:

Címe:

2. Neve:

Címe:

3. Neve:

Címe:

4. Neve:

Címe:

A pe da gó gi ai el lá tás biz to sí tá sá nak mód ja:
a) az egész ség ügyi/re ha bi li tá ci ós in téz mény kö zös igaz ga tá sú köz ok ta tá si in téz mény ként mû kö dik,
b) az egész ség ügyi in téz mény ben a pe da gó gi ai el lá tás egy erre a fel adat ra – ala pí tó ok ira tá ban is! – ki je lölt köz ok ta tá -
si in téz mény ben al kal ma zás ban álló pe da gó gu sok köz re mû kö dé sé vel tör té nik,
c) köz ok ta tá si in téz mény és egész ség ügyi in téz mény fenn tar tói kö zött kö tött meg ál la po dás alap ján tör té nik
(amennyi ben az egész ség ügyi/re ha bi li tá ci ós in téz mény fenn tar tó ja nem azo nos a fel adat el lá tá sá ban köz re mû kö dõ
köz ok ta tá si in téz mény fenn tar tó já val.
Klinikák esetén a megállapodás megkötésére a közoktatási intézmény fenntartója és a klinika fõigazgatója között
kerül sor.

2008. szeptember 1-jétõl 2009. május 31-ig terjedõ idõszakban tervezett,
 a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges oktatás tervezése

Gyógy ke ze lés
vár ha tó

 idõ tar ta ma
 (nap)

A gyógy ke ze lés/re ha bi li tá ci ós célú el lá tás kó ro ka/fõ

Igé nyelt 
tá mo ga tás/FtMoz gás szer vi

 re ha bi li tá ció
Pul mo no ló gi ai
 re ha bi li tá ció

Pszi chi át ri ai
 re ha bi li tá ció

Szív-
 és ér rend sze ri

Da ga na tos Egyéb

meg be te ge dés

30–45

46–89

90 £ 

Igé nyelt tá mo ga tás össze sen:

A ki töl tött adat lap hoz – a pe da gó gi ai el lá tás biz to sí tá sá nak mód já tól füg gõ en – mel lé kel ni kell:

– a) pont sze rin ti el lá tás ese tén az in téz mény ala pí tó ok ira tát;

– b) pont sze rin ti el lá tás ese tén a ta nu ló ré szé re egész ség ügyi szol gál ta tást nyúj tó gyer mek gyógy üdü lõ ben/
egész ség ügyi in téz mény ben/re ha bi li tá ci ós in téz mény ben köz ok ta tá si el lá tás biz to sí tá sá ra ki je lölt köz ok ta tá si
in téz mény ala pí tó ok ira tát, to váb bá – amennyi ben az a köz ok ta tá si in téz mény ala pí tó ok ira tá ból nem de rül ki – a
fel adat el lá tá sá ra for dí tott, ter ve zett heti óra szá mot.

– c) pont sze rin ti el lá tás ese tén a ta nu ló ré szé re egész ség ügyi szol gál ta tást nyúj tó gyer mek gyógy üdü lõ/egész ség ügyi
in téz mény/ re ha bi li tá ci ós in téz mény és az el lá tás ban köz re mû kö dõ köz ok ta tá si in téz mény együtt mû kö dé si
szán dék nyi lat ko za tát, meg ál la po dáster ve ze tét, a köz ok ta tá si in téz mény ala pí tó ok ira tát, to váb bá a fel adat
el lá tá sá ban köz re mû kö dõ pe da gó gu sok szá mát, ké pe sí té sét, a fel adat el lá tá sá ra ter ve zett heti óra szá mot.
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18. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

6Az egyé ni ta nu lói adat lap sor szá ma:
...........................................................

Gyer mek gyógy üdü lõk, egész ség ügyi 
in téz mény, re ha bi li tá ci ós in téz mény    Ph.

Egyéni tanulói adatlap7

A ta nu ló

neve: ..................................................................................................................................................................................

fel vé tel nap ja: ............................................................................................... ha za bo csá tás nap ja: .................................

A fog lal ko zás for má ja: egyé ni (ágy mel let ti), cso por tos8

A gyógy ke ze lés idõ tar ta ma: .................................. nap

A fog lal ko zást tar tó pe da gó gus neve, ké pe sí té se: .............................................................................................................

Fog lal ko zás

Té má ja, tar tal ma Meg jegy zés
idõ pont ja
(hó, nap)

idõ tar ta ma
(perc)9

A fog lal ko zá sok idõ tar ta ma át szá mí tá sa 45 per ces tan órák ra: ........................................... perc, ...................... tan óra

A fog lal ko zá sok meg tar tá sát iga zo lom: ..............................................................................................................................

........................................................

ke ze lõ or vos v. meg bí zott ja

6 Az egyé ni ta nu lói adat la po kat – a gyer mek gyógy üdü lõ, egész ség ügyi in téz mény, re ha bi li tá ci ós in téz mény ben 2008. szep tem ber 1–2009. má jus 31. kö zött el -
lá tott va la mennyi ta nu ló ese té ben egy tõl kez dõ dõ en fo lya ma to san nö vek võ sor szám mal kell el lát ni.
7 Az egyé ni ta nu lói adat la pot a pe da gó gus elekt ro ni kus for má ban is ve zet he ti. Eb ben az eset ben ti zen öt ta ní tás sal töl tött na pon ként kell az adat la pot ki nyom -
tat ni, s azon a fog lal ko zá sok meg tar tá sát el len je gyez tet ni.
8 A meg fe le lõt alá hú zás sal kell je löl ni.
9 Csak ab ban az eset ben kell ki töl te ni, ha az idõ tar tam nem 45 perc.
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19. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Összesítõ elszámoló lap10

A ta nu lók ré szé re egész ség ügyi szol gál ta tást nyúj tó gyer mek gyógy üdü lõ/egész ség ügyi in téz mény/re ha bi li tá ci ós in téz -
mény ada tai:

Neve, címe, azo no sí tó ja:

A gyógy ke ze lés alatt álló gyer me kek tan kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé hez szük sé ges ok ta tást vég zõ pe da gó gu sok:

Ssz. Név Szak ké pe sí tés Mun ka hely El lá tott tan órák szá ma

A tan kö te le zett ség tel je sí té sé hez szük sé ges ok ta tás össze sí tett ada tai:

I. Egyé ni (ágy mel let ti) fog lal koz ta tás ban ré sze sült:

Gyógy ke ze lés
idõ tar ta ma 

(nap)

A gyógy ke ze lés ben ré sze sí tett ta nu lók szá ma/fõ

Össze senMoz gás szer vi 
re ha bi li tá ció

Pul mo no ló gi ai 
re ha bi li tá ció

Pszi chi át ri ai
 re ha bi li tá ció

Szív-
 és ér rend sze ri

Da ga na tos Egyéb

meg be te ge dés

22–41

42–89

90 £ 

II. Cso por tos fog lal koz ta tás ban ré sze sült:

Gyógy ke ze lés
idõ tar ta ma

 (nap)

A gyógy ke ze lés ben ré sze sí tett ta nu lók szá ma/fõ

Össze senMoz gás szer vi 
re ha bi li tá ció

Pul mo no ló gi ai 
re ha bi li tá ció

Pszi chi át ri ai 
re ha bi li tá ció

Szív-
 és ér rend sze ri

Da ga na tos Egyéb

meg be te ge dés

22–41

42–89

90 £ 

................................................................. ............................................................

egész ség ügyi in téz mény fõ igaz ga tó ja tá mo ga tott fenn tar tó kép vi se lõ je

Dá tum,

10 A táb lá za tok so rai szük ség sze rint bõ vít he tõ ek.
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20. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdõ gyermekek,
tanulók (BTM) felkészítésének támogatása igényléséhez

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ssz.

A köz ok ta tá si in téz mény BTM lét szám
Tá mo ga tás ra 

jo go sult 
lét szám*

Igé nyelt
 tá mo ga tás
(6. osz lop 
lét szá ma ×

..... Ft)

2007. 10. 01.
2008. 10. 01.
be csült létsz.

Át lag lét számneve
OM

 azo no sí tó ja

Össze sen:

* A tá mo ga tás nem igé nyel he tõ, ha az adott gyer mek/ta nu ló után a ren de let 1.  §-a alap ján [11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let 39/D.  §-a, a 39/E.  §-a], va la mint az
óvo dai fej lesz tõ prog ram alap ján tá mo ga tá si igényt nyúj tott be a fenn tar tó.

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok  valódiságáért a fenn tar tó fe lel!

Kelt: ...................., 2008. 

P. H.

............................................

fenn tar tó

Be kül den dõ 2 ere de ti pél dány ban pos tai úton, 2008. má jus 1-jé ig:

a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén: a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes te rü le ti szer vé hez,

b) nem ál la mi, nem ön kor mány za ti, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
fenn tar tói ese tén az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re 1055 Bp., Bi ha ri Já nos u. 5.

A bo rí ték ra ír ják rá: „A be il lesz ke dé si, ma ga tar tá si, ta nu lá si ne héz ség gel küz dõ gyer me kek, ta nu lók fel ké szí té sé nek tá -
mo ga tá sa”

Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) fenn tar tók ese tén

Az adat lap el ér he tõ: http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igeny les
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21. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása
beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral küzdõ (BTM)gyermekek és tanulók esetében

a nevelési tanácsadó szakvéleményében foglaltak végrehajtásának segítése,
ellenõrzése; SNI b) támogatása

A ne ve lé si
ta nács adást

 el lá tó in téz mény

Neve, címe: OM azo no sí tó ja:

Az in téz mény mû kö dé si kör ze té be tar to zó ne ve lé si, ok ta tá si in téz mé nyek, lét szá mok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ssz. In téz mény neve
OM azo no sí -

tó ja

BTM lét szám
11.  § (2) a)

SNI b
11.  § (2) b)

Igé nyelt tá mo ga tás/fo rint

2007.
10. 01.

2008
10. 01.

Át lag lét -
szám

2008. 10. 01.
be csült lét -

szám

BTM 6. osz -
lop lét szá ma

alap ján

SNI-b 7. osz -
lop lét szá ma

alap ján
Össze sen

Össze sen:

A so rok szá ma szük ség sze rint nö vel he tõ.

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok  valódiságáért a fenn tar tó fe lel!

Kelt: ...................., 2008.

P. H.

........................................................

fenn tar tó

Be kül den dõ 2 ere de ti pél dány ban pos tai úton, 2008. jú ni us 30-ig:

a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén: a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes te rü le ti szer vé hez,

b) nem ál la mi, nem ön kor mány za ti, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
fenn tar tói ese tén az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re 1055 Bp., Bi ha ri Já nos u. 5.

A bo rí ték ra ír ják rá: „A be il lesz ke dé si, ma ga tar tá si, ta nu lá si ne héz ség gel küz dõ gyer me kek, ta nu lók fel ké szí té sé nek tá -
mo ga tá sa”

Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) fenn tar tók ese tén

Az adat lap el ér he tõ: http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igeny les
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22. számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Az iskolapszichológiai szolgáltatás ellátásának támogatása

A ne ve lé si
 ta nács adást el lá tó 

in téz mény

Neve, címe: OM azo no sí tó ja:

Az in téz mény mû kö dé si kör ze té be tar to zó ne ve lé si, ok ta tá si in téz mé nyek, me lyek te kin te té ben
 a ne ve lé si ta nács adó is ko la pszi cho ló gi ai szol gál ta tást el lát, in téz mé nyen kén ti havi óra szám

Ssz. In téz mény neve
OM 

azo no sí tó ja

is ko la pszi cho ló gi ai szol gál ta tást havi
 óra szá ma11 Igé nyelt

 tá mo ga tás/
fo rint3–5 6–10 10-nél több

Össze sen:

A so rok szá ma szük ség sze rint nö vel he tõ.

Az adat la pot a fenn tar tó töl ti ki, az ada tok  valódiságáért a fenn tar tó fe lel!

Kelt: ...................., 2008.

P. H.

.........................................................

fenn tar tó

Be kül den dõ 2 ere de ti pél dány ban pos tai úton, 2008. jú ni us 30-ig:

a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén: a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes te rü le ti szer vé hez,

b) nem ál la mi, nem ön kor mány za ti, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
fenn tar tói ese tén az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re 1055 Bp., Bi ha ri Já nos u. 5.

A bo rí ték ra ír ják rá: „A be il lesz ke dé si, ma ga tar tá si, ta nu lá si ne héz ség gel küz dõ gyer me kek, ta nu lók fel ké szí té sé nek tá -
mo ga tá sa”

Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) fenn tar tók ese tén

Az adat lap el ér he tõ: http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igeny les

11 A meg fe le lõ óra szá mot „1” be írá sá val kell je löl ni.
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23. a) számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Fenntartói Nyilatkozat
– a rendezett munkaügyi kapcsolatokról –

Fenn tar tó meg ne ve zé se: ....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Kép vi se lõ jé nek neve (alá írás ra jo go sult sze mély): .............................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Alul írott, bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy ál ta lam kép vi selt in téz mény az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 15.  §-a ér tel mé ben ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok kal ren del ke zik.

Ki je len tem to váb bá, hogy az in téz mény nek le járt köz tar to zá sa nincs.

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ......... nap

.............................................

kép vi se lõ alá írá sa

P. H.

23. b) számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Fenntartói Nyilatkozat
– az egyenlõ bánásmód követelményével kapcsolatosan –

Fenn tar tó meg ne ve zé se: ....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Kép vi se lõ jé nek neve (alá írás ra jo go sult sze mély): .............................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Alul írott, bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy az in téz mény fenn tar tó já val szem ben az igény lés be nyúj -
tá sát meg elõ zõ 3 éven be lül, az in téz mény mû kö dé sé vel, ok ta tá si te vé keny sé gé vel össze füg gés ben bí ró ság vagy más ha -
tó ság jog erõ sen nem ál la pí tot ta meg az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ról  szóló 2003. évi
CXXV. tör vény meg sér té sét.

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ......... nap

.............................................

kép vi se lõ alá írá sa

P. H.
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23. c) számú melléklet a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Fenntartói Nyilatkozat
– az esélyegyenlõségi intézkedésekkel kapcsolatosan – 

önkormányzati,  nem állami, nem önkormányzati, fõvárosi, megyei fenntartású, 
illetve önkormányzati társulások által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén

(A megfelelõ helyen kérjük kitölteni!)

Fenn tar tó meg ne ve zé se: ....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Alul írott ............................................................................................................................................ pol gár mes ter/a fent 
ne ve zett ön kor mány za ti tár su lás el nö ke bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a te le pü lés kép vi se lõ-tes -
tü le te/a tár su lá si ta nács el fo gad ta a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény 85.  § (4) be kez dé se sze rin ti ön kor -
mány za ti in téz ke dé si ter vet/in téz ke dé si ter vet és az ön kor mány za ti mi nõ ség irá nyí tá si prog ra mot/mi nõ ség irá nyí tá si
prog ra mot, eb ben meg ha tá roz va a gyer me kek, ta nu lók esély egyen lõ sé gét szol gá ló in téz ke dé se ket, a gyer mek- és if jú -
ság vé de lem és a köz ok ta tás kap cso la tát. Nyi lat ko zom to váb bá ar ról, hogy az esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé sek
az óvo dai ne ve lé si prog ram ba, il let ve is ko lai, kol lé gi u mi pe da gó gi ai prog ram ba tör té nõ be épí té se azok jó vá ha gyá sá val
kap cso la tos el já rás so rán meg vizs gá lás ra ke rült.12

Alul írott ........................................................................ pol gár mes ter/a tár su lá si ta nács el nö ke bün te tõ jo gi fe le lõs sé -
gem tu da tá ban nyi lat ko zom ar ról, hogy a .................... ülé sen na pi rend re/meg tár gya lás ra ke rül a gyer me kek, ta nu lók
esély egyen lõ sé gét szol gá ló in téz ke dé se ket ma gá ban fog la ló do ku men tum, majd en nek alap ján sor ke rül a ne ve lé si prog -
ra mok, pe da gó gi ai prog ra mok esély egyen lõ sé gi szem pont ból tör té nõ fe lül vizs gá la tá ra.13

Alul írott ........................................................................ a nem ál la mi, nem ön kor mány za ti in téz mény fenn tar tó já nak
kép vi se le té ben el jár va bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban nyi lat ko zom ar ról, hogy a ........................ OM azo no sí tó val
ren del ke zõ ..................................................................... köz ok ta tá si in téz mény ne ve lé si prog ram ja/pe da gó gi ai prog -
ram ja tar tal maz za az esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé se ket, il let ve nyi lat ko zom ar ról, hogy ezek a ne ve lé si prog -
ram ba/pe da gó gi ai prog ram ba be épí tés re ke rül nek.14

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap

............................................................................
pol gár mes ter/a tár su lá si ta nács el nö ke/

a nem ál la mi, nem ön kor mány za ti in téz mény
fenn tar tó já nak kép vi se le té ben el já ró sze mély

alá írá sa

P. H.

12 Ki töl ten dõ ön kor mány za ti, fõ vá ro si, me gyei fenn tar tá sú, il let ve ön kor mány za ti tár su lá sok ál tal fenn tar tott ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ese tén.
13 Ki töl ten dõ ön kor mány za ti, fõ vá ro si, me gyei fenn tar tá sú, il let ve ön kor mány za ti tár su lá sok ál tal fenn tar tott ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ese tén, amennyi -
ben a nyi lat ko za tot az elsõ be kez dés sze rin ti tar ta lom mal meg fe le lõ dön tés hi á nyá ban nem le het ki ál lí ta ni.
14 Ki töl ten dõ nem ál la mi, nem ön kor mány za ti fenn tar tá sú ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ese tén.
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Az oktatási és kulturális miniszter
10/2008. (III. 29.) OKM

rendelete

a szakmai vizsgák lebonyolítására
 nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának 

és elszámolásának rendjérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2007. évi CLXIX. tör vény (a továb biak ban: költ ség ve té si
tör vény) 5. szá mú mel lék le té nek 15. pont já ban fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján – az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té -
si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 6.  § (2) be kez dé sé nek a) és
d) pont ja sze rin ti ha tás kö ré ben el já ró ön kor mány za ti és te -
rü let fej lesz té si mi nisz ter egyet ér té sé vel, fi gye lem mel a
költ ség ve té si tör vény 13.  §-ának (1) be kez dé sé re, va la -
mint 31.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–d) pont já ra, az ok ta tá si
és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont -
ja sze rin ti fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
delem el:

1.  §

(1) A tá mo ga tást igé nyel he tik

a) a he lyi ön kor mány za tok, több cé lú kis tér sé gi tár su lá -
sok (a továb biak ban együtt: he lyi ön kor mány za tok),

b) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mé -
nyek fenn tar tói – ide ért ve a költ ség ve té si tör vény 31.  §
(1) be kez dé sé nek be ve ze tõ ren del ke zé sé ben meg ha tá ro -
zott fenn tar tó kat – (a továb biak ban: köz ok ta tá si hu mán -
szol gál ta tók),

c) a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek 

[a továb biak ban a)–c) együtt: fenn tar tók] az ál ta luk köz -
ok ta tá si fel adat ként el lá tott, 2008. év ben meg szer ve zett, a
köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
114.  §-ában meg ha tá ro zott in gye nes szak mai vizs gák le -
bo nyo lí tá sá hoz.

(2) A tá mo ga tott szak mai vizs gát szer ve zõ in téz mény
kö te les gon dos kod ni kö vet ke zõ szak mai vizs ga idõ szak -
ban az elsõ ja ví tó vizs gá ra, pót ló vizs gá ra, to váb bá a ta nu -
lói jog vi szony fenn ál lá sa alatt meg kez dett, de be nem fe je -
zett vizs ga be fe je zé sé re je lent ke zõk szá má ra a szak mai
vizs ga meg szer ve zé sé rõl. Az elsõ ered mény te len szak mai
vizs ga nap ján az is ko la tá jé koz tat ja a ta nu lót a kö vet ke zõ
vizs ga idõ szak ra ter ve zett szak mai vizs gá ról és a je lent ke -
zés sel kap cso la tos köz te le zett sé gek rõl.

2.  §

(1) A tá mo ga tás két rész let ben ke rül ki fi ze tés re. Az elsõ
rész let tá mo ga tá si elõ leg, amely nek össze ge
6000 Ft/fõ/vizs ga. A tá mo ga tá si elõ leg igény lé sé nek alap -
ja a 2008. év ben a feb ru á ri–már ci u si vizs ga idõ szak ban
szak mai vizs gát tett (meg kez dett) a má ju si–jú ni u si vizs ga -
idõ szak szak mai vizs gá já ra je lent ke zett, az ok tó be ri–no -
vem be ri vizs ga idõ szak ban vár ha tó an szak mai vizs gá ra je -
lent ke zõ ta nu lók együt tes lét szá ma.

(2) A fenn tar tók a tá mo ga tás elsõ rész le tét az 1. szá mú
mel lék le ten igé nyel he tik 2008. áp ri lis 5-ig.

(3) Az igény lést az
a) 1.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott fenn -

tar tók pa pír ala pon 2 ere de ti pél dány ban és elekt ro ni ku san
a Ma gyar Ál lam kincs tár Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga ille té kes 
me gyei szer ve ze ti egy sé gé hez (a továb biak ban: Igaz ga tó -
ság), és ez zel egy ide jû leg elekt ro ni kus for má ban az ok ta -
tá si és kul tu rá lis mi nisz ter hez (a továb biak ban: mi nisz ter),

b) 1.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fenn -
tar tók 1 pél dány ban pa pír ala pon és elekt ro ni kus for má ban 
a mi nisz ter hez és az Igaz ga tó ság hoz,

c) 1.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott fenn -
tar tók 1 pél dány ban pa pír ala pon és elekt ro ni kus for má ban 
a mi nisz ter hez 
kül dik meg.

(4) A tá mo ga tás igény lé sé hez szük sé ges mel lék le tek az
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um (a továb biak ban: Mi -
nisz té ri um) hon lap já ról is le tölt he tõk. Az Igaz ga tó ság ré -
szé rõl ki zá ró lag azok az igény lé sek ke rül nek fe lül vizs gá -
lat ra és to váb bí tás ra, ame lye ket az igény lõ elekt ro ni kus és
pos tai úton is ha tár idõ re el jut ta tott az Igaz ga tó ság hoz.

3.  §

(1) A tá mo ga tás má so dik rész le té nek alap ja a 2008. év -
ben szak mai vizs gát tett (meg kez dett) ta nu lók tény le ges
össz lét szá ma. A tá mo ga tás má so dik rész le tét a fenn tar tók
a 2. szá mú mel lék let sze rin ti igény lõ la pon igé nyel he tik a
2.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott for má ban és igény lé -
si rend sze rint 2008. ok tó ber 28-áig.

(2) A tá mo ga tás má so dik rész le té nek meg ha tá ro zá sá -
ra – az elsõ rész let ként fo lyó sí tott tá mo ga tás figye lembe -
véte lével – a 2008. év ben szak mai vizs gát tett ta nu lók
tény le ges lét szá ma alap ján ke rül sor. Az egy szak mai vizs -
gá ra jutó tá mo ga tás tel jes össze gé rõl 2008. de cem ber
10-ig a mi nisz ter köz le ményt ad ki.

4.  §

(1) A tá mo ga tá si igé nyek be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár -
idõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ. Az Igaz ga tó ság a fenn tar tók
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szá má ra szük ség sze rint a hi á nyok pót lá sá ra – az igény lés
be ér ke zé sé tõl szá mí tott öt na pon be lül – nyolc na pos ha tár -
idõt ha tá roz meg. A fe lül vizs gá lat so rán az Igaz ga tó ság az
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
64/B.  § (3) be kez dé se alap ján jár el. A fe lül vizs gált és sza -
bály sze rû igény lé sek egy pél dá nyát az elsõ rész let vo nat -
ko zá sá ban 2008. áp ri lis 20-ig, a má so dik rész let vo nat ko -
zá sá ban pe dig 2008. no vem ber 20-ig az ön kor mány za ti
fenn tar tók ese té ben me gyén ként és ön kor mány zat so ro san 
kü lön-kü lön össze sít ve, a to váb bi fenn tar tók ese té ben
fenn tar tón ként és in téz mény so ro san össze sít ve to váb bít ja
a mi nisz ter hez.

(2) A tá mo ga tá si igé nyek meg ala po zott sá gá nak és jog -
sze rû sé gé nek el len õr zé sé hez a tá mo ga tást igény lõ fenn tar -
tók a 3. szá mú mel lék let sze rin ti ada to kat pa pír ala pon és
elekt ro ni kus for má ban 2008. no vem ber 28-ig kül dik meg a 
mi nisz ter nek és az Igaz ga tó ság nak.

(3) A mi nisz ter a tá mo ga tást el nyert ön kor mány za tok -
nak a 4. szá mú mel lék let sze rint, me gyén ként, te le pü lés so -
ro san össze sí tett ada ta it az elsõ rész let te kin te té ben 2008.
má jus 10-ig, a má so dik rész let te kin te té ben 2008. no vem -
ber 20-ig kül di meg utal vá nyo zás cél já ból az Ön kor mány -
za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um (a továb biak ban:
ÖTM) ré szé re. A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról a Ma gyar Ál -
lam kincs tár a költ ség ve té si tör vény 5. szá mú mel lék le té -
nek 15. pont ja sze rin ti elõ irány zat ter hé re az ÖTM utal vá -
nyo zá sa alap ján az elsõ rész let te kin te té ben a 2008. év má -
jus havi, a má so dik rész let te kin te té ben a 2008. év de cem -
ber havi net tó fi nan szí ro zás ke re té ben gon dos ko dik.

(4) A nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói ál tal szol gál ta -
tott ada to kat a mi nisz ter a ren de let nek  való meg fe le lés
szem pont já ból meg vizs gál ja, majd a szük sé ges elõ irány -
za tot fenn tar tón ként és in téz mény so ro san össze sít ve a Ma -
gyar Ál lam kincs tár ré szé re az elsõ rész let te kin te té ben a
2008. jú li u si, a má so dik rész le tét il le tõ en pe dig a 2008. de -
cem be ri nor ma tí va ki u ta lás hoz szük sé ges ke ret tel együtt
biz to sít ja a költ ség ve té si tör vény XX. fe je zet 11/2/3/1
„Hu mán szol gál ta tá sok nor ma tív ál la mi tá mo ga tá sa” elõ -
irány za ta ter hé re.

(5) A köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek a dí jak vissza té rí té sét és a tá mo ga tá so -
kat e ren de let sza bá lyai sze rint igé nyel he tik. A tá mo ga tást
a mi nisz ter a költ ség ve té si tör vény XX. fe je zet, 11/2/17
„Gya kor ló is ko lák nor ma tív tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter -
hé re biz to sít ja.

5.  §

(1) A he lyi ön kor mány za tok a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá -
ról leg ké sõbb 2008. de cem ber 31-i for du ló nap pal, a min -
den ko ri zár szám adás ke re té ben és rend je sze rint kö te le sek
el szá mol ni. Az itt ki mu ta tott ada tok  valódiságát az egyes

ön kor mány za tok nál, il let ve in téz mé nyek nél meg fe le lõ
ana li ti kus nyil ván tar tá sok kal, szak mai do ku men tá ci ó val
kell alá tá masz ta ni. A tá mo ga tás jo go su lat la nul igé nyelt
össze gét 2008. de cem ber 31-éig fel nem hasz nált ma rad -
vá nyát a köz pon ti költ ség ve tés be vissza kell fi zet ni.

(2) Az ön kor mány za tok el szá mo lá sa az Áht.
64/B.  §-ának (1) és (2) be kez dé se alap ján tör té nik. A fenn -
tar tó az Igaz ga tó sá gon ke resz tül ér te sí ti az ÖTM-et, amely 
az ér te sí tés rõl tá jé koz tat ja a mi nisz tert.

(3) A tá mo ga tá sok el szá mo lá sa a nem ál la mi in téz mé -
nyek ese tén a fenn tar tók 2008. évi tá mo ga tá sa i ról tör té nõ
el szá mo lá sa ke re té ben, a kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sok 
el szá mo lá sa it tar tal ma zó ûr la pon tör té nik. A tá mo ga tás
2008. de cem ber 31-éig fel nem hasz nált ma rad vá nyát a
köz pon ti költ ség ve tés be vissza kell fi zet ni. A fel hasz ná -
lás ról 2009. jú ni us 30-ig kell el szá mol ni. A ki mu ta tott ada -
tok  valódiságát az egyes fenn tar tók nál, il let ve in téz mé -
nyek nél a ta nu lói azo no sí tók fel tün te té sé vel és a vizs gák
azo no sí tá sá ra al kal mas ana li ti kus nyil ván tar tá sok kal,
szak mai do ku men tá ci ó val kell alá tá masz ta ni.

(4) Ha a tá mo ga tást vagy an nak egy ré szét a nem ál la mi
fenn tar tó jo go su lat la nul vet te igény be, azt nem a meg je lölt 
fel adat ra hasz nál ta fel, il let ve a tá mo ga tás igény lé sé hez
 valótlan ada tot szol gál ta tott, a köz ok ta tás ról  szóló 1993.
évi LXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 20/1997.
(II. 13.) Korm. ren de let nek a nem ál la mi in téz mény fenn -
tar tók ál la mi hoz zá já ru lá sá nak és tá mo ga tá sá nak el szá mo -
lá sá ra, el len õr zé sé re vo nat ko zó ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni. A tá mo ga tás ról a fenn tar tó ha la dék ta la nul kö te les
le mon da ni és a tá mo ga tást az Igaz ga tó sá gon ke resz tül
vissza fi zet ni a mi nisz ter ré szé re.

(5) A köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mény a tá mo ga tás jo go su lat la nul igé nyelt
össze gét 2008. de cem ber 31-éig a Mi nisz té ri um nak kö te -
les vissza fi zet ni. A tá mo ga tás sal kap cso la tos el szá mo lást
2009. jú ni us 30-áig a Mi nisz té ri um ré szé re kell benyúj -
tani.

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba az zal, hogy a tá mo ga tá sok a 2008. ja nu ár 1-jé tõl
kez dõ dõ en szer ve zett szak mai vizs gák után il le tik meg a
jo go sul ta kat.

(2) 2008. jú li us 1. nap ján a szak mai vizs gák le bo nyo lí -
tá sá ra nyúj tott tá mo ga tás igény lé sé nek, fo lyó sí tá sá nak és
el szá mo lá sá nak rend jé rõl  szóló 13/2007. (III. 14.) OKM
ren de let ha tá lyát vesz ti.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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1. számú melléklet a 10/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Szakmai vizsga fenntartói összesítõ lap
a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény 114.  §-ában meghatározott ingyenes szakmai vizsgák lebonyolításához szükséges támogatás

elõlegének igényléséhez

Az in téz mény fenn tar tó neve: Be kül den dõ: 2008. áp ri lis 5-ig.
Ön kor mány za ti fenn tar tók: 2 pél dány ban pa pír ala pon és elekt ro ni kus 
for má ban az Igaz ga tó ság hoz, elekt ro ni kus for má ban a Mi nisz té ri um hoz
szak mai.vizs ga@okm.gov.hu cím re
Nem ál la mi fenn tar tók:
1 pél dány ban pa pír ala pon és elekt ro ni kus for má ban a Mi nisz té ri um hoz
szak mai.vizs ga@okm.gov.hu cím re és az Igaz ga tó ság hoz.
Az adat lap el ér he tõ: http://www.okm.gov.hu
Kér jük a bo rí ték ra ír ják rá: „szak mai vizs gák”

Bank szám la szá ma:

Me gye meg ne ve zé se:

Sta tisz ti kai szám je le:

Nem ál la mi hu mán fenn tar tók ese té ben adó szám:

A fenn tar tó kap cso lat tar tó já nak neve és el ér he tõ sé ge (e-ma il, tel., fax):

Sor -
szám

A köz ok ta tá si in téz mény 1. 2. 3. 4.

neve OM azo no sí tó ja

2008. feb ru ár–már ci us 
hó na pok ban szak mai 

vizs gát tett (meg kez dett) 
ta nu lók létszáma

2008. má jus–jú ni u si
 szak mai vizs gá ra

 je lent ke zett ta nu lók
 lét szá ma

2008. ok tó ber–novemberi 
szak mai vizs gá ra je lent ke zõk

vár ha tó lét szá ma
1.+2.+3. össze sen

Össze sen

Kelt: ............................, 2008. ...............................

P. H.

....................................................

fenn tar tó (név, alá írás)

2
7

3
0

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
 2

0
0

8
/5

3
. szám



2. számú melléklet a 10/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Szakmai vizsga fenntartói összesítõ lap
a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény 114.  §-ában meghatározott ingyenes szakmai vizsgák lebonyolításához szükséges 

kiegészítõ támogatás igényléséhez

Az in téz mény fenn tar tó neve: Be kül den dõ: 2008. ok tó ber 28-ig.
Ön kor mány za ti fenn tar tók: 2 pél dány ban pa pír ala pon és elekt ro ni kus 
for má ban az Igaz ga tó ság hoz, elek ro ni kus for má ban a Mi nisz té ri um hoz
szak mai.vizs ga@okm.gov.hu cím re
Nem ál la mi fenn tar tók:
1 pél dány ban pa pír ala pon és elekt ro ni kus for má ban a Mi nisz té ri um hoz
szak mai.vizs ga@okm.gov.hu cím re és az Igaz ga tó ság hoz
Az adat lap el ér he tõ: http://www.okm.gov.hu
Kér jük a bo rí ték ra ír ják rá: „szak mai vizs gák”

Bank szám la szá ma:

Me gye meg ne ve zé se:

Sta tisz ti kai szám je le:

Nem ál la mi hu mán fenn tar tók ese té ben adó szám:

A fenn tar tó kap cso lat tar tó já nak neve és el ér he tõ sé ge (e-ma il, tel., fax):

Sor -
szám

A köz ok ta tá si in téz mény
1993. évi LXXIX. tör vény 114.  §-ában meg ha tá ro zott in gye nes szak mai vizs gát tett ta nu lók száma

1. 2. 3. 4. 5.

neve OM azo no sí tó ja 2008. feb ru ár–már ci us 2008. má jus–jú ni us 2008. ok tó ber–no vem ber 1.+2.+3. össze sen
Fo lyó sí tott 

tá mo ga tá si elõ leg
(Ft)

Össze sen

Kelt: ............................, 2008. ...............................

P. H.

....................................................

fenn tar tó (név, alá írás)

2
0

0
8

/5
3

. szám
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

2
7

3
1



3. számú melléklet a 10/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Be kül den dõ: 1 pél dány ban pa pír ala pon és elekt ro ni kus for má ban
2008. no vem ber 28-ig a Mi nisz té ri um nak és az Igaz ga tó ság nak.   

Kimutatás a 2008. évi támogatott szakmai vizsgákról

In téz mény fenn tar tó:

In téz mény neve: OM azo no sí tó ja:

Sor szám A szak mai bi zo nyít vány be tû je le, sor szá ma
Törzs lap szám

(si ker te len, nem be fe je zett vizs ga esetén)
Ta nu lói azo no sí tó szám

Kelt:  .................................., 2008. .........................................

...............................................

név, alá írás

2
7

3
2

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
 2

0
0

8
/5

3
. szám



4. számú melléklet a 10/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Költ ség ve té si év: 2008.                     Me gye:...........................................................................................................................

A tá mo ga tás ki fi ze té sé nek üte me: ........................................................................................................................................................................................................

Összesítõ*
a helyi önkormányzatoknak a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás folyósítására

a 10/2008. (III. 29.) OKM rendelet 2.  §-ában meghatározottak alapján

Sor -
szám

Ön kor mány zat/Több cé lú kis tér sé gi tár su lás Tá mo ga tá si elõ leg (elsõ rész let) (6000 Ft/fõ/vizs ga) Má so dik ütem (.............Ft/fõ/vizs ga)

KSH kód
neve

(te le pü lés tí pus nél kül)
Lét szám (fõ)**

Ki fi ze ten dõ
 tá mo ga tá si elõ leg

(Ft)
(4*×6000 Ft)

Le mon dás  miatt 
net tó sí tás ban 

vissza vont összeg
(Ft)

Tény le ges
 2008. évi lét szám

 (fõ)

Tény le ge sen 
ki fi ze ten dõ 

2008. évi összeg
(Ft)

(7**× fajl. összeg)

 De cem ber 
hó nap ban uta lan dó

 kü lön bö zet
(Ft)

1 2 3 4 5* 6 7** 8 9

     Me gye össze sen:

* Elsõ ütem ben csak az 1–5 osz lo pok ki töl té se szük sé ges!
** Itt össze sít ve kell fel tün tet ni a 2008. év ben szak mai vizs gát tett, je lent ke zett és a vár ha tó an ja ví tó-, pót ló szak mai vizs gá ra je lent ke zõk szá mát.

Bu da pest, 2008. ..........................................................

P. H.

....................................................

alá írás

2
0

0
8

/5
3

. szám
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

2
7

3
3



Az oktatási és kulturális miniszter
11/2008. (III. 29.) OKM

rendelete

a minõségbiztosítás, mérés, értékelés, 
ellenõrzés támogatása és a teljesítmény motivációs
pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének,

folyósításának, elszámolásának 
és ellenõrzésének részletes szabályairól

A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2007. évi CLXIX. tör vény (a továb biak ban: költ ség ve té si
tör vény) 5. szá mú mel lék le te 18. pont já ban fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a költ ség ve té si tör vény
13.  §-ának (1) be kez dé sé re és a 31.  §-ának (1) be kez dés
a) pont já ra – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el -
jár va, az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já -
ró ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter rel egyet -
ér tés ben, va la mint a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró pénz -
ügy mi nisz ter, va la mint a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter 
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  §-ának h) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör -
ében el já ró szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter vé le mé nyét
ki kér ve a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A tá mo ga tást
a) a he lyi ön kor mány za tok és a több cé lú kis tér sé gi tár -

su lá sok (a továb biak ban: he lyi ön kor mány za tok),
b) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény

fenn tar tói – ide ért ve a költ ség ve té si tör vény 31.  § (1) be -
kez dé sé nek be ve ze tõ ren del ke zé sé ben meg ha tá ro zott
fenn tar tó kat – (a továb biak ban: köz ok ta tá si hu mán szol -
gál ta tók), és

c) a köz ok ta tá si in téz ményt fenn tar tó köz pon ti költ ség -
ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
[az a)–c) pont alat ti ak együtt: fenn tar tók] igé nyel he tik.

A minõségbiztosítás, mérés, értékelés,
 ellenõrzés támogatása

2.  §

(1) A tá mo ga tás cél ja
a) a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény

(a továb biak ban: Kt.) 40.  §-ának (11) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott in téz mé nyi mi nõ ség irá nyí tá si prog ram to vább -
fej lesz té se, to váb bá – a Kt. 99.  §-ában fog lalt or szá gos mé -

ré si és ér té ke lé si ered mé nyek figye lembevételére épü -
lõ – pe da gó gi ai célú in téz mény fej lesz té si terv ki dol go zá -
sá nak és in téz mény fej lesz té si cso mag meg va ló sí tá sá nak a
költ sé ge i hez tör té nõ hoz zá já ru lás,

b) az or szá gos mé ré si és ér té ke lé si ered mé nye ket már a
2008-at meg elõ zõ évek ben is rész le te sen elem zõ, és az
elem zés alap ján a pe da gó gi ai prog ram ju kat, he lyi tan ter -
vü ket és in téz mé nyi mi nõ ség irá nyí tá si prog ram ju kat át -
dol go zó vagy konk rét cse lek vé si, fej lesz té si ter vet ki dol -
go zó köz ok ta tá si in téz mé nyek – a köz ok ta tás mi nõ ség biz -
to sí tá sá ról és mi nõ ség fej lesz té sé rõl  szóló 3/2002. (II. 15.)
OM ren de let (a továb biak ban: OM ren de let) 9.  §-ának
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott – mi nõ ség fej lesz té si
szer ve ze té nek mun ká já ban részt vevõ pe da gó gu sok ki -
emelt mun ka vég zé sért járó ke re set ki egé szí tés ben tör té nõ
ré sze sí té se.

(2) Az (1) be kez dés a) pont já ban fog lalt tá mo ga tás
igény lé se alap já ul a 2007. évi, az alap kész sé ge ket, ké pes -
sé ge ket – a ne gye dik év fo lyam ese té ben az ol va sás kész sé -
get, az ele mi szá mo lá si kész sé get és az ele mi gon dol ko dá si 
ké pes sé get, a ha to dik, a nyol ca dik és a ti ze dik év fo lya mok
ese té ben a szö veg ér tést és a ma te ma ti kai esz köz tu -
dást – vizs gá ló or szá gos mé rés-ér té ke lés nek az or szá gos
át la gá hoz vi szo nyí tott in téz mé nyi mé ré si ered mé nyei
szol gál nak a meg ne ve zett ké pes ség te rü le tek, ké pes sé gek
vo nat ko zá sá ban.

(3) Az (1) be kez dés a) pont já ban fog lalt tá mo ga tás ra
igényt a fenn tar tó ak kor nyújt hat be, ha az ál ta la fenn tar tott 
köz ok ta tá si in téz mény ben mért mé ré si ered mé nyek a ne -
gye dik, a ha to dik, to váb bá a nyol ca dik év fo lya mok kö zül
leg alább két év fo lya mon, in téz mé nyi szin ten vagy a ti ze -
dik év fo lya mon in téz mé nyi szin ten, il let ve adott kép zé si
tí pus ban (gim ná zi um, szak kö zép is ko la, szak is ko la) nem
érik el az e ren de let ben meg ha tá ro zott ha tár ér té ket. A pá -
lyá zat szem pont já ból a ne gye dik és ha to dik év fo lya mok
ese té ben az or szá gos min tá ban nem sze rep lõ in téz mé nyek -
ben az Ok ta tá si Hi va tal (a továb biak ban: Hi va tal) hon lap -
ján köz zé tett szoft ver se gít sé gé vel, a fel töl tött in téz mé nyi
ada tok kal elõ ál lí tott mé ré si ered mé nyek, il let ve az or szá -
gos min tá ban sze rep lõ in téz mé nyek ese té ben, to váb bá a
nyol ca dik és a ti ze dik év fo lya mok vo nat ko zá sá ban a Hi va -
tal ál tal elõ ál lí tott is ko la je len tés ben ta lál ha tó mé ré si ered -
mé nyek ve he tõk figye lembe.

(4) E ren de let al kal ma zá sá ban ha tár ér ték nek mi nõ sül

a) a ne gye dik év fo lyam ese té ben – a Hi va tal ál tal köz -
zé tett szoft ver rel az is ko la ál tal elõ ál lí tott is ko la je len tés -
ben – az ol va sás kész ség, az ele mi szá mo lá si kész ség és az
ele mi gon dol ko dá si ké pes ség gya kor lott sá gi mu ta tó i nak
együt tes in téz mé nyi át la ga te kin te té ben a 35%,

b) a ha to dik, a nyol ca dik és ti ze dik év fo lyam ese té ben
mind két ké pes ség te rü let vo nat ko zá sá ban együt te sen az or -
szá gos je len tés ben meg adott or szá gos át lag ér ték.

(5) A fenn tar tók az (1) be kez dés a) pont já ban fog lalt
 támogatási cél ra el nyert tá mo ga tást egy olyan komp lex
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 intézményfejlesztési cso mag meg va ló sí tá sá hoz hasz nál -
hat ják fel, amely leg alább az aláb bi ele me ket tar tal maz za:

a) a Hi va tal hon lap ján köz zé tett szoft ver fel hasz ná lá sá -
val lét re ho zott is ko la je len tés mé rés ben érin tett év fo lya mai 
adat so ra i nak rész le tes elem zé se, ne ve lõ tes tü le ti ér te kez le -
tek ke re té ben tör té nõ be mu ta tá sa és mind ezek do ku men tá -
lá sa,

b) az in téz mé nyi pe da gó gi ai te vé keny ség fej lesz té se
ér de ké ben el vég zen dõ fel ada to kat rend sze re zõ, az in téz -
mé nyi mé ré si-ér té ke lé si ada tok ra épü lõ rész le tes in téz ke -
dé si terv ki dol go zá sa és meg va ló sí tá sa,

c) az érin tett in téz mény vagy in téz mény egy ség tel jes
mun ka idõ ben mun ka vi szony ban vagy köz al kal ma zot ti
jog vi szony ban fog lal koz ta tott pe da gó gu sa i nak leg fel jebb
15%-a szá má ra a mé ré si ered mé nyek alap ján el ké szí tett
elem zés hez és a b) pont ban jel zett in téz ke dé si terv is ko lai
cél ja i hoz il lesz ke dõ leg alább 30 órás akk re di tált to vább -
kép zés,

d) az in téz mé nyi mé rés-ér té ke lés ada ta i nak elem zé sé -
ben, fel dol go zá sá ban részt vevõ pe da gó gu sok szá má ra az
adat elem zést tá mo ga tó szak mai-mód szer ta ni fel ké szí tés.

A mé ré si ered mé nyek a) pont sze rin ti is ko lai elem zé se
so rán és a b) pont sze rin ti in téz ke dé si terv ben ki kell tér ni a 
hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók ered mé nye i nek
elem zé sé re és az eset le ge sen szük sé ges fel zár kóz ta tá suk
ér de ké ben ter ve zett in téz ke dé sek re.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti fej lesz té si cso mag meg va -
ló sít ha tó szak ér tõ vagy szak mai szol gál ta tó igény be vé te -
lé vel, il let ve anél kül is. Amennyi ben a fej lesz té si cso mag
meg va ló sí tá sá hoz szak ér tõ köz re mû kö dé sét ve szik igény -
be, a meg bí zott szak ér tõ ki zá ró lag az Or szá gos szak ér tõi,
az Or szá gos vizs gáz ta tá si, az Or szá gos szak mai szak ér tõi
és az Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék rõl, va la -
mint a szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló 31/2004. (XI. 13.)
OM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek
b), e), g), l), p), s) pont ja i ban meg ha tá ro zott szak te rü let re
sza ko so dott köz ok ta tá si szak ér tõ le het.

(7) Az (1) be kez dés a) pont já ban fog lalt tá mo ga tá si cél -
ra el nyert tá mo ga tás szak ér tõi meg bí zá si díj ra, a pá lyá zat -
tal érin tett köz ok ta tá si in téz mény vagy in téz mény egy ség
ne ve lõ tes tü le te – az OM ren de let 9.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott – mi nõ ség fej lesz té si szer ve ze té nek
mun ká já ban részt vevõ pe da gó gu sai ki emelt mun ka vég zé -
sért járó ke re set ki egé szí té sé re és já ru lé ka i ra, az (5) be kez -
dés c) pont já ban fog lalt, leg alább 30 órás akk re di tált to -
vább kép zés dí já nak ma xi mum 80%-ig és az (5) be kez dés
d) pont já ban sze rep lõ fel ké szí tés dí já nak 100%-ig tör té nõ
fi nan szí ro zá sá ra for dít ha tó. Azon fenn tar tók, ame lyek a
2007. év ben a mi nõ ség biz to sí tás, mé rés, ér té ke lés, el len -
õr zés tá mo ga tá sa és a tel je sít mény mo ti vá ci ós pá lyá za ti
alap igény lé sé nek, dön té si rend sze ré nek, fo lyó sí tá sá nak,
el szá mo lá sá nak és el len õr zé sé nek rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 17/2007. (III. 14.) OKM ren de let 1.  §-ában fog lal tak
alap ján tá mo ga tás ban ré sze sül tek, a 2008-ban el nyert tá -

mo ga tást ki zá ró lag az (5) be kez dés c) és d) pont já ban fog -
lal tak meg va ló sí tá sá ra hasz nál hat ják fel.

(8) Az (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt tá mo ga tá si cél -
ra el nyert tá mo ga tás ki zá ró lag a pá lyá zat tal érin tett köz ok -
ta tá si in téz mény vagy in téz mény egy ség ne ve lõ tes tü le -
te – az OM ren de let 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott – mi nõ ség fej lesz té si szer ve ze té nek mun ká ban részt
vevõ pe da gó gu sai ki emelt mun ka vég zé sért járó ke re set ki -
egé szí té sé re és já ru lé ka i ra for dít ha tó.

3.  §

(1) A 2.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti tá mo ga tást az
e ren de let 1. és 2/a. szá mú mel lék le té ben fog lalt adat la pok
ki töl té sé vel le het igé nyel ni 2008. má jus 30-ig. Az adat lap -
hoz csa tol ni kell:

a) az el nyert tá mo ga tás ból meg va ló sí ta ni kí vánt, az is -
ko lai mé ré si ada tok ra épü lõ in téz mé nyi fej lesz té si cso mag
ele me i nek rész le tes be mu ta tá sát és az e ren de let 3. szá mú
mel lék le té ben ta lál ha tó szak ér tõi vizs gá la ti szem pon tok
al kal ma zá sá hoz az in téz mé nyi fej lesz té si cso mag meg ala -
po zott sá gá nak vizs gá la tát le he tõ vé tevõ do ku men tu mo kat
(ne ve lõ tes tü le ti jegy zõ köny vek, vo nat ko zó tan ter vek stb.)
és az ada tok ból kö vet ke zõ pe da gó gi ai in téz ke dé sek in dok -
lá sát (ma xi mum 10 ol dal ter je de lem ben),

b) a meg va ló sí tás me ne tét tar tal ma zó ütem ter vet,
c) az is ko la mi nõ ség irá nyí tá si prog ram ját,
d) a köz re mû kö dõ szak ér tõ meg ne ve zé sét, szak ér tõi

iga zol vá nyá nak szá mát, amennyi ben a fenn tar tó a fel ada -
tok hoz szak ér tõt vesz igény be.

(2) A 2.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti tá mo ga tást
e ren de let 1. és 2/b. szá mú mel lék le té ben fog lalt adat lap ki -
töl té sé vel le het igé nyel ni 2008. áp ri lis 30-ig. Az adat lap -
hoz csa tol ni kell:

a) a 2003., 2004., 2006. évi or szá gos mé ré sek kö zül
leg alább ket tõ re vo nat ko zó an – az is ko la je len tés adatso -
rai nak a fel dol go zá sa alap ján – az adott mé ré sek hez ké szí -
tett rész le tes in téz mé nyi fej lesz té si prog ra mot,

b) az or szá gos mé ré si ered mé nyek fel dol go zá sa, ér té -
ke lé se alap ján át dol go zott pe da gó gi ai prog ra mot és he lyi
tan ter vet, az át dol go zott rész meg je lö lé sé vel és az át dol go -
zás mé ré si ada tok ra épí tett in do ka i val.

(3) Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um Tá mo ga tás -
ke ze lõ Igaz ga tó sá ga (a továb biak ban: OKM Tá mo ga tás -
ke ze lõ) a be nyúj tott igé nyek e ren de let ben fog lalt fel té te -
lek nek való meg fe le lé sét meg vizs gál ja, és ezt köve tõen
leg alább két fõ szak ér tõ ál ta li vizs gá la tuk ról gon dos ko dik. 
A pá lyá za to kat vizs gá ló szak ér tõ ki zá ró lag az R. 1.  §-a
(1) be kez dé sé nek b), e), g), l), p), s) pont ja i ban meg ha tá ro -
zott szak te rü let re sza ko so dott köz ok ta tá si szak ér tõ le het,
aki a pá lyá zat be nyúj tá sá ban köz re mû kö dõ ként nem vett
részt. A szak ér tõk e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben fog -
lalt szem pont rend szer alap ján vizs gál ják meg a pályáza -
tokat.
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(4) Az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ a fel dol go zott tá mo ga tá -
si igé nyek és a szak ér tõi vizs gá lat ered mé nye alap ján el ké -
szí tett össze sí tõ je len té sét he lyi ön kor mány za ti fenn tar tók, 
köz ok ta tá si hu mán szol gál ta tók és köz pon ti költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek sze rin ti bon -
tás ban, össze sít ve, pa pír ala pon és elekt ro ni kus for má ban
a 2.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti tá mo ga tás ese té ben
2008. au gusz tus 8-ig, a 2.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
tá mo ga tás ese té ben 2008. jú ni us 30-ig meg kül di az Ok ta -
tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um (a továb biak ban: OKM) ré -
szé re.

(5) A tá mo ga tás ban ré sze sít he tõ fenn tar tók kö ré re és a
tá mo ga tás mér té ké re vo nat ko zó an a dön tés-elõ ké szí tõ bi -
zott ság – az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ mint le bo nyo lí tó
szer ve zet köz re mû kö dé sé vel – a 2.  § (1) be kez dés a) pont -
ja sze rin ti tá mo ga tás ese té ben 2008. au gusz tus 19-ig, a 2.  § 
(1) be kez dés b) pont ja sze rin ti tá mo ga tás ese té ben 2008.
jú li us 14-ig tesz ja vas la tot az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz -
ter nek. A dön tés-elõ ké szí tõ bi zott ság öt ta gú, amely bõl
négy ta got az OKM, egy ta got az Ön kor mány za ti és Te rü -
let fej lesz té si Mi nisz té ri um (a továb biak ban: ÖTM) je löl
ki.

(6) A tá mo ga tás mér té ké re és oda íté lé sé re vo nat ko zó an
az OKM ál tal fel kért dön tés-elõ ké szí tõ bi zott ság ja vas la ta
alap ján az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter dönt. A 2.  §
(1) be kez dés a) pont ja sze rin ti tá mo ga tá si cél ese té ben a
tá mo ga tá si össze get a fenn tar tó ál tal fenn tar tott és az e ren -
de let 2.  § (3) be kez dés ben meg fo gal ma zott fel té te lek nek
meg fe le lõ in téz mé nyek, il let ve in téz mény egy sé gek – az
Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si Prog ram ban 2007. ok -
tó ber 1-jén kö zölt – tel jes mun ka idõ ben mun ka vi szony ban 
vagy köz al kal ma zot ti jog vi szony ban fog lal koz ta tott pe da -
gó gu sa i nak lét szá ma alap ján, a (3) be kez dés ben fog lalt
vizs gá lat ered mé nyé nek figye lembe véte lével kell meg ha -
tá roz ni. A 2.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti tá mo ga tá si
cél ese té ben össze sen öt ven in téz mény ré sze sül het egyen -
ként négy száz ezer fo rint össze gû tá mo ga tás ban. A dön tés
ered mé nyé rõl min den igény lõt pos tai úton ér te sí te ni kell,
il let ve a ked vez mé nye zett fenn tar tók lis tá ját az el nyert tá -
mo ga tá si összeg gel az OKM hon lap ján köz zé kell ten ni.

(7) A tá mo ga tást el nyert he lyi ön kor mány za tok össze sí -
tett ada ta it – az ön kor mány zat KSH kód já nak, (te le pü lés tí -
pus nél kü li) meg ne ve zé sé nek és az ezer fo rint ra ke re kí tett
tá mo ga tá si összeg nek a fel tün te té sé vel – az OKM utal vá -
nyo zás cél já ból az ÖTM ré szé re a 2.  § (1) be kez dés
a) pont ja sze rin ti tá mo ga tás ese té ben 2008. szep tem ber
15-ig, a 2.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti tá mo ga tás ese -
té ben 2008. au gusz tus 29-ig meg kül di. A tá mo ga tás fo lyó -
sí tá sá ról az ÖTM utal vá nyo zá sa alap ján a Ma gyar Ál lam -
kincs tár a költ ség ve té si tör vény 5. szá mú mel lék let
18. b) pont ja sze rin ti elõ irány zat ter hé re a 2.  § (1) be kez dés 
a) és b) pont ja sze rin ti tá mo ga tás ese té ben 2008. szep tem -
ber 25-ig in téz ke dik.

(8) A tá mo ga tást el nyert köz ok ta tá si hu mán szol gál ta tók 
tá mo ga tá sá hoz szük sé ges fe de ze tet az OKM a Ma gyar Ál -

lam kincs tár Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga me gyei szer ve ze ti
egy sé gei (a továb biak ban: Igaz ga tó ság) ré szé re a 2.  §
(1) be kez dés a) és b) pont ja sze rin ti tá mo ga tás ese té ben
2008. szep tem ber 15-ig az át uta lás hoz szük sé ges ke ret tel
együtt a költ ség ve té si tör vény XX. fe je zet, 11. cím, 2. al -
cím, 3. jog cím cso port „Köz ok ta tá si célú humánszolgál -
tatás és ki egé szí tõ tá mo ga tás” elõ irány za ta ter hé re biz -
tosítja.

(9) A köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek szá má ra az e ren de let alap ján meg ítélt
tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról a fenn tar tó juk a költ ség ve té si tör -
vény XX. fe je zet, 11. cím, 2. al cím, 17. jog cím cso port
„Gya kor ló is ko lák nor ma tív tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter -
hé re 2008. szep tem ber 15-ig gon dos ko dik.

Teljesítmény motivációs pályázati alap

4.  §

(1) A tel je sít mény mo ti vá ci ós pá lyá za ti alap ból tá mo ga -
tást a fenn tar tók ab ban az eset ben igé nyel het nek,

a) ha az ál ta luk fenn tar tott óvo dák, is ko lák, kol lé gi u -
mok ren del kez nek a Kt. 40.  §-ának (10)–(11) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott – a szü lõi szer ve zet (kö zös ség) ál tal vé -
le mé nye zett – in téz mé nyi mi nõ ség irá nyí tá si prog ram mal
(a továb biak ban: IMIP) és az ab ban meg ha tá ro zott mó don
pe da gó gus vagy al kal ma zot ti tel je sít mény ér té ke lé si rend -
szert mû köd tet nek az ön ér té ke lé si te vé keny sé gük ré sze -
ként, és

b) a he lyi ön kor mány za ti fenn tar tók a Kt. 85.  §-ának
(7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ön kor mány za ti mi nõ ség -
irá nyí tá si prog ram mal (a továb biak ban: ÖMIP) ren del kez -
nek, va la mint az ön kor mány za ti tes tü let az IMIP-et el fo -
gad ta.

(2) A tá mo ga tást a fenn tar tók e ren de let 1. és 4. szá mú
mel lék le té ben fog lalt adat la po kon igé nyel he tik 2008. má -
jus 15-ig. A ki töl tött adat lap hoz csa tol ni kell:

a) az IMIP-nek a pe da gó gus vagy al kal ma zot ti tel je sít -
mény ér té ke lé si rend szer be mu ta tá sá ra vo nat ko zó fe je ze -
tét, amely tar tal maz za a tel je sít mény ér té ke lés szempont -
jait és el já rás rend jét, va la mint a tel je sít mény meg íté lé sé re
ki ala kí tott in di ká to ro kat,

b) a he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek az
IMIP el fo ga dá sá ra vo nat ko zó dön té sé rõl  szóló jegy zõ -
köny vét,

c) az ÖMIP köz ok ta tá si rend szer re vo nat ko zó feje -
zetét,

d) rö vid (ma xi mum egy ol dal ter je del mû) össze fog la lót 
az ÖMIP és az IMIP mû kö dé sé nek ta pasz ta la ta i ról,

e) a ne ve lõ tes tü let nek az IMIP 2007. már ci us 31-ig tör -
tént mó do sí tá sá nak el fo ga dá sá ra vo nat ko zó dön té sé rõl
 szóló jegy zõ köny vét,

f) a ne ve lõ tes tü let és a szü lõi szer ve zet (kö zös ség) ér té -
ke lé sét az IMIP mû kö dé sé rõl, va la mint a ter ve zett in téz ke -
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dé se ket, ame lye ket fenn tar tó já nak meg kül dött a
2005/2006-os és a 2006/2007-es tan év te kin te té ben,

g) két, a tel je sít mény ér té ke lés ál tal érin tett és leg alább
két al ka lom mal ér té kelt pe da gó gus-mun ka kör ben fog lal -
koz ta tott al kal ma zott tel je sít mény ér té ke lé sé nek tel jes do -
ku men tá ci ó ját (pl. ki töl tött ön ér té ke lõ/ér té ke lõ la pok,
összeg zé sek, meg ál la po dá sok stb.), va la mint ugyan ezen
al kal ma zot tak mun ka kö ri le írá sát, amely ér té ke lé si do ku -
men tá ci ók és mun ka kö ri le írá sok pá lyá za ti célú fel hasz ná -
lá sá hoz a mun ka kört be töl tõ köz al kal ma zot tak nyi lat ko zat 
for má já ban hoz zá já rul tak,

h) egy, a tel je sít mény ér té ke lés ál tal érin tett és leg alább
két al ka lom mal ér té kelt pe da gó gus-mun ka kör ben fog lal -
koz ta tott ve ze tõ be osz tá sú al kal ma zott tel je sít mény ér té ke -
lé sé nek tel jes do ku men tá ci ó ját (pl. ki töl tött ön ér té ke lõ/ér -
té ke lõ la pok, összeg zé sek, meg ál la po dá sok stb.), va la mint 
ugyan ezen ve ze tõ be osz tá sú al kal ma zott mun ka kö ri le írá -
sát, amely ér té ke lé si do ku men tá ció és mun ka kö ri le írás
pá lyá za ti célú fel hasz ná lá sá hoz a mun ka kört be töl tõ köz -
al kal ma zott nyi lat ko zat for má já ban hoz zá já rult,

i) ma xi mum két ol dal ter je del mû össze fog la lót a tel je -
sít mény ér té ke lé si rend szer mû köd te té sé nek ta pasz ta la ta i -
ról, kü lö nös te kin tet tel an nak in téz mé nyi szin tû ered mé -
nye i re,

j) az e ren de let 6. szá mú mel lék le té ben fog lalt, az érin -
tett rend sze rek hasz ná la ta so rán szer zett szak mai ta pasz ta -
la tok köz zé té te lé hez tör té nõ hoz zá já ru lást.

(3) Az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ a be nyúj tott pá lyá za tok
e ren de let ben fog lalt fel té te lek nek való meg fe le lé sét meg -
vizs gál ja, és ezt köve tõen leg alább két fõ szak ér tõ ál ta li
vizs gá la tuk ról gon dos ko dik. A pá lyá za to kat vizs gá ló
szak ér tõ ki zá ró lag az R. 1.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
szak ér tõ le het, aki a tel je sít mény ér té ke lés te rén bi zo nyít -
ha tó an gya kor la ti ta pasz ta la tok kal ren del ke zik. A pá lyá -
za tok vizs gá la ta köz ok ta tá si in téz mé nyen ként tör té nik.

(4) A szak ér tõi vizs gá lat szem pont ja it e ren de let 5. szá -
mú mel lék le te tar tal maz za. A köz ok ta tá si hu mán szol gál ta -
tók ese té ben elõnyt je lent a vizs gá lat so rán, ha az IMIP a
fenn tar tói mi nõ ség irá nyí tá si do ku men tum mal össz hang -
ban van.

(5) Az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ a fel dol go zott igény be -
je len té sek és a szak ér tõi vizs gá lat ered mé nye alap ján el ké -
szí tett össze sí tõ je len té sét ön kor mány za ti fenn tar tók, köz -
ok ta tá si hu mán szol gál ta tók és köz ok ta tá si in téz ményt
fenn tar tó köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek sze rin ti bon tás ban, össze sít ve, pa pír
ala pon és elekt ro ni kus for má ban 2008. jú li us 30-ig meg -
kül di az OKM ré szé re.

(6) A tá mo ga tás ban ré sze sít he tõ fenn tar tók kö ré re és a
tá mo ga tás mér té ké re vo nat ko zó an a dön tés-elõ ké szí tõ bi -
zott ság – az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ mint le bo nyo lí tó
szer ve zet köz re mû kö dé sé vel – 2008. au gusz tus 25-ig tesz
ja vas la tot az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter nek. A dön -
tés-elõ ké szí tõ bi zott ság há rom ta gú, amely bõl két ta got az
OKM, egy ta got ÖTM je löl ki.

(7) A tá mo ga tás fenn tar tók szá má ra tör té nõ oda íté lé sé re 
és össze gé re vo nat ko zó an a nyer tes pá lyá zók – az Or szá -
gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si Prog ram ban 2007. ok tó ber
1-jén kö zölt – tel jes mun ka idõ ben mun ka vi szony ban vagy
köz al kal ma zot ti jog vi szony ban fog lal koz ta tott pe da gó gu -
sa i nak lét szá ma alap ján, és a pá lyá za tok szak mai ér té ke lé -
sé nek meg fele lõen dif fe ren ci ál va az ok ta tá si és kul tu rá lis
mi nisz ter dönt. A dön tés ered mé nyé rõl min den igény lõt
pos tai úton ér te sí te ni kell, il let ve a ked vez mé nye zett fenn -
tar tók lis tá ját az el nyert tá mo ga tá si összeg gel az OKM
hon lap ján köz zé kell ten ni.

(8) A tá mo ga tás ki zá ró lag a Kt. 118.  §-ának (10) be kez -
dé sé ben fog lalt ki emelt mun ka vég zé sért járó, egy al ka -
lom ra meg ál la pí tott ke re set ki egé szí tés re és já ru lé ka i ra for -
dít ha tó.

(9) A tá mo ga tást el nyert he lyi ön kor mány za tok össze sí -
tett ada ta it – az ön kor mány zat KSH kód já nak, (te le pü lés tí -
pus nél kü li) meg ne ve zé sé nek és az ezer fo rint ra ke re kí tett
tá mo ga tá si összeg fel tün te té sé vel – az OKM utal vá nyo zás
cél já ból az ÖTM ré szé re 2008. szep tem ber 20-ig meg kül -
di. A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról az ÖTM utal vá nyo zá sa
alap ján a Ma gyar Ál lam kincs tár a költ ség ve té si tör vény
5. szá mú mel lék let 18. c) pont ja sze rin ti elõ irány zat ter hé -
re 2008. szep tem ber 30-ig in téz ke dik.

(10) A tá mo ga tást el nyert köz ok ta tá si hu mán szol gál ta -
tók tá mo ga tá sá hoz szük sé ges for rást az OKM az Igaz ga tó -
ság ré szé re a 2008. szep tem be ri nor ma tí va át uta lá sá hoz
szük sé ges ke ret tel együtt biz to sít ja a költ ség ve té si tör vény 
XX. fe je zet, 11. cím, 2. al cím, 3. jog cím cso port „Köz ok ta -
tá si célú hu mán szol gál ta tás és ki egé szí tõ tá mo ga tás” elõ -
irány za ta ter hé re.

(11) A köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek szá má ra az e ren de let alap ján meg -
ítélt tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról a fenn tar tó juk a költ ség ve té -
si tör vény XX. fe je zet, 11. cím, 2. al cím, 17. jog cím cso port 
„Gya kor ló is ko lák nor ma tív tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter -
hé re 2008. ok tó ber 5-ig gon dos ko dik.

Az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések

5.  §

(1) Ha a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény he lyi ön kor mány -
zat fenn tar tá sá ban mû kö dik, a pá lyá zat hoz csa tol ni kell a
jegy zõ, fõ jegy zõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy a kép vi se lõ-tes -
tü let, köz gyû lés el fo gad ta az ön kor mány za ti in téz ke dé -
si/fej lesz té si ter vet és az ön kor mány za ti mi nõ ség irá nyí tá si 
prog ra mot, meg ha tá roz va a gyer me kek, ta nu lók esély -
egyen lõ sé gét szol gá ló in téz ke dé se ket, a gyer mek- és if jú -
ság vé de lem és a köz ok ta tás kap cso la tát (a továb biak ban
együtt: esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé sek). E ren -
del ke zé se ket ön kor mány za ti tár su lá sok te kin te té ben az zal
az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy a nyi lat ko za tot a he lyi
ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és együtt mû kö dé sé rõl  szóló 
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1997. évi CXXXV. tör vény ben, va la mint a te le pü lé si ön -
kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá ról  szóló 2004.
évi CVII. tör vény ben az egyes tár su lá si tí pu sok nál meg ha -
tá ro zott dön tés ho zó szerv vagy sze mély adja ki.

(2) A nyi lat ko za tok nak ki kell ter jed ni ük arra is, hogy
az esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé sek az óvo dai ne -
ve lé si prog ram ba, il let ve is ko lai, kol lé gi u mi pe da gó gi ai
prog ram ba tör té nõ be épí té sét azok jó vá ha gyá sá val kap -
cso la tos el já rás so rán vizs gál ták.

(3) Ha a jegy zõ, fõ jegy zõ, a tár su lá si ta nács el nö ke a
nyi lat ko za tot meg fe le lõ dön tés hi á nyá ban nem vagy nem a 
meg ha tá ro zott tar ta lom mal tud ja ki ad ni, a pá lyá zat hoz
csa tol ni kell a nyi lat ko za tot ar ról, hogy el ké szí tik a gyer -
me kek, ta nu lók esély egyen lõ sé gét szol gá ló in téz ke dé se -
ket, meg je löl ve, hogy a kép vi se lõ-tes tü let, köz gyû lés, tár -
su lá si ta nács me lyik ülé sén tár gyal ja azt, il let ve el vég zik a
ne ve lé si prog ra mok, pe da gó gi ai prog ra mok esély egyen lõ -
sé gi szem pont ból tör té nõ fe lül vizs gá la tát.

(4) Ha a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény nem ön kor mány za ti
fenn tar tás ban mû kö dik, a pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán elõny -
ben kell ré sze sí te ni azt a pá lyá za tot, amely hez csa tol ják a
fenn tar tó nyi lat ko za tát ar ról, hogy az esély egyen lõ sé get szol -
gá ló in téz ke dé se ket az ál ta la fenn tar tott óvo da ne ve lé si prog -
ram ja, is ko la, kol lé gi um pe da gó gi ai prog ram ja tar tal maz za,
il let ve an nak vál la lá sát, hogy be épí tik azo kat.

(5) A tes tü le ti, fenn tar tói ha tás kör be tar to zó, esély -
egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé sek rõl  szóló dön té se ket
2008. jú li us 31-éig le het meg hoz ni, a dön té sek alap ján a
ne ve lé si prog ra mok, is ko lai és kol lé gi u mi pe da gó gi ai
prog ra mok fe lül vizs gá la tát és fenn tar tói jó vá ha gyá sát
2008. de cem ber 31-éig le het el vé gez ni.

(6) Az 1.  § a) pont ja sze rin ti fenn tar tó ese té ben az e
§-ban meg ha tá ro zott, a 7. szá mú mel lék let ben fog lalt nyi -
lat ko zat hi á nyá ban a pá lyá zat ér dem ben nem bí rál ha tó el.

(7) Az e §-ban meg ha tá ro zott nyi lat ko zat be nyúj tá sa an -
nak tu do má sul vé te lét is je len ti, hogy va lót lan nyi lat ko zat
vagy a nyi lat ko zat ban vál lal tak nem tel je sí té se ese tén – e
tény fel tá rá sát kö ve tõ év ben – a he lyi ön kor mány zat ál tal
az éves költ ség ve té si tör vény 5. szá mú mel lék le té ben fog -
lalt elõ irány za tok igény be vé te lé re be nyúj tott bár mi lyen
köz ok ta tá si célú pá lyá za tot ér de mi el bí rá lás nél kül el kell
uta sí ta ni, il let ve az eb ben a kör ben igény be vett tá mo ga tást 
vissza kell fi zet ni.

Közös rendelkezések

6.  §

(1) Az e ren de let ben fog lalt pá lyá za ti és tá mo ga tá si igé -
nye ket

a) a he lyi ön kor mány za tok – az ál lam ház tar tás ról  szóló 
1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.)
64/B.  § (3) be kez dé se alap ján – az Igaz ga tó ság hoz egy ere -

de ti és két, a fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la ti pél dány -
ban pos tai úton, és csak az adat la pot az OKM Tá mo ga tás -
ke ze lõ hon lap ján ta lál ha tó, erre a cél ra ki ala kí tott elekt ro -
ni kus rend sze ren ke resz tül,

b) a köz ok ta tá si hu mán szol gál ta tók és a köz pon ti költ -
ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek az
OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re egy ere de ti és két, a fenn -
tar tó ál tal hi te le sí tett má so la ti pél dány ban pos tai úton, va -
la mint csak az adat la pot az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ hon -
lap ján ta lál ha tó, erre cél ra ki ala kí tott elekt ro ni kus rend -
sze ren ke resz tül nyújt hat ják be. A tíz ol dal nyi ter je del met
meg ha la dó mel lék le te ket (pl. tan ter vek, in téz mé nyi mi nõ -
ség irá nyí tá si prog ram stb.) – le he tõ ség sze rint – elekt ro ni -
kus adat hor do zón (CD le mez) kell be nyúj ta ni.

(2) Min den tá mo ga tá si cél ese té ben – he lyi ön kor mány -
za tok ki vé te lé vel – mel lé kel ni kell a nyi lat ko za tot ar ról,
hogy a pá lyá zó nak nincs 60 na pon túl le járt köz tar to zá sa,
és ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok kal ren del ke zik.

(3) Az Igaz ga tó ság – az Áht. 64/B.  § (3) be kez dé se sze -
rin ti el já rá sát köve tõen, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend -
jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 52/B.  §
(3) be kez dé sé ben fog lal tak ra is te kin tet tel – a 2.  § (1) be -
kez dés a) pont ja sze rin ti tá mo ga tá si igé nye ket 2008. jú ni -
us 20-ig, a 2.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti tá mo ga tá si
igé nye ket 2008. má jus 9-ig, a 4.  § sze rin ti tá mo ga tá si igé -
nye ket pe dig 2008. má jus 30-ig egy ere de ti és két, a fenn -
tar tó ál tal hi te le sí tett má so la ti pél dány ban to váb bít ja az
OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re.

(4) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott ha tár idõn túl be -
nyúj tott igé nye ket ér de mi el bí rá lás nél kül el kell uta sí ta ni.
A he lyi ön kor mány za tok ese tén az Igaz ga tó ság az Áht.
64/B.  § (3) be kez dé sét figye lembe véve, a köz ok ta tá si hu -
mán szol gál ta tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû -
kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén az OKM Tá mo ga -
tás ke ze lõ – a ha tár idõ ig be nyúj tott – igé nyek fel dol go zá sa
so rán szük ség ese tén a be ér ke zés tõl szá mí tott öt na pon be -
lül, nyolc na pos ha tár idõ vel hi ány pót lás ra, mó do sí tás ra
hív ja fel a tá mo ga tást igény lõt. Amennyi ben a fenn tar tó a
fel hí vás nak nem tesz ele get, vagy nem meg fele lõen tel je sí -
ti azt, az Igaz ga tó ság a tá mo ga tá si igényt nem to váb bít ja,
il let ve az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ a tá mo ga tá si igényt el -
uta sít ja, és er rõl a (3) be kez dés sze rin ti adat szol gál ta tás
ke re té ben ér te sí ti a fenn tar tót és az OKM-et.

(5) A tá mo ga tás ban ré sze sü lõ köz ok ta tá si hu mán szol -
gál ta tók ré szé re a tá mo ga tás csak ak kor utal ha tó, ha a tá -
mo ga tá si összeg el nye ré sé rõl  szóló ér te sí tés kéz hez vé te lé -
tõl szá mí tott nyolc na pon be lül az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ
ré szé re meg kül dik az aláb bi do ku men tu mo kat:

a) egy há zak ki vé te lé vel a fenn tar tó lé te zé sét iga zo ló,
30 nap nál nem ré geb bi bí ró sá gi be jegy zést vagy cég ki vo -
na tot,

b) a fenn tar tó kép vi se lõ jé nek alá írá si cím pél dá nyát,

c) azon na li be sze dé si meg bí zás ra  szóló fel ha tal ma zást.
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(6) Amennyi ben a tá mo ga tá si igény be nyúj tá sát vagy
el nye ré sét köve tõen az igény lés sel érin tett in téz ményt a
Kt. 121.  §-a (1) be kez dé sé nek 15. pont já ban fog lal tak ér -
tel mé ben a fenn tar tó át szer ve zi, vagy fenn tar tó vál tás kö -
vet ke zik be, a pá lyá zó kö te les ezt a tényt az át szer ve zés rõl
vagy a fenn tar tó vál tás ról  szóló fenn tar tói dön tés meg ho za -
ta lá tól szá mí tott nyolc na pon be lül az ok ta tá si és kul tu rá lis
mi nisz ter nek je lez ni. A tá jé koz ta tás sal egy ide jû leg je lez ni
kell azt is, hogy az el nyert, il let ve meg pá lyá zott tá mo ga tá -
si összeg fel hasz ná lá sát az in téz mény át szer ve zés re, il let ve 
fenn tar tó vál tás ra te kin tet tel ho gyan ter ve zi meg va ló sí ta ni
a pá lyá zó. Jog utód nél kü li meg szû nés ese tén a pá lyá za ti
összeg nek a meg szû nést meg elõ zõ en fel nem hasz nált ré -
szé rõl a pá lyá zó kö te les le mon da ni. Min den egyéb eset ben 
ki zá ró lag a pá lyá za ti cél ra, a pá lyá zat tal érin tett in téz mény 
jog utód in téz mé nyé ben kell fel hasz nál ni a tá mo ga tást.
Fenn tar tó vál tás ese té ben, amennyi ben a jö võ ben ön kor -
mány za ti tár su lás tart ja fenn az in téz ményt, a meg ál la po -
dás ban meg ne ve zett gesz tor ön kor mány zat hasz nál hat ja
fel azt a tá mo ga tást, amely re ko ráb ban az in téz mény elõ zõ
fenn tar tó ja lett vol na jo go sult, fel té ve, ha az igény lés fel té -
te lei ezen új in téz mény ese té ben is fenn áll nak. Át szer ve -
zés és fenn tar tó vál tás ese té ben a jog utód és a jog elõd in -
téz mény fenn tar tói kö zö sen szá mol nak el a tá mo ga tás sal.

(7) A he lyi ön kor mány za tok a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá -
ról a tárgy év ben de cem ber 31-ei for du ló nap pal a min den -
ko ri zár szám adás ke re té ben és rend je sze rint kö te le sek el -
szá mol ni. Az itt ki mu ta tott ada tok va ló di sá gát az egyes
ön kor mány za tok nál, il let ve in téz mé nyek nél meg fe le lõ
ana li ti kus nyil ván tar tá sok kal, szak mai do ku men tá ci ó val
kell alá tá masz ta ni. A tá mo ga tás nak a tárgy év de cem ber
31-én kö te le zett ség vál la lás sal ter helt ma rad vá nyát 2009.
jú ni us 30-áig le het fel hasz nál ni, és a 2009. évi be szá mo ló
ke re té ben és rend je sze rint kell a tá mo ga tás sal el szá mol ni.
Az Áht. 64/B.  §-ának (1) és (2) be kez dé se sze rint, ha a tá -
mo ga tást vagy an nak egy ré szét a fenn tar tó ön kor mány zat
jog ta la nul vet te igény be, azt nem a meg je lölt fel adat ra
hasz nál ta fel, il let ve a jog sza bály ban rög zí tett arányt meg -
ha la dó mér té kû tá mo ga tást vett igény be, vagy a tá mo ga tás
igény lé sé hez va lót lan ada tot szol gál ta tott, ak kor az OKM
Tá mo ga tás ke ze lõ egy ide jû ér te sí té se mel lett

a) év köz ben az Igaz ga tó sá gon ke resz tül az ÖTM-nél ha -
la dék ta la nul kö te les le mon da ni a jog ta la nul igény be vett
összeg rõl, mely eset ben a már ki utalt összeg vissza vo nás ra
ke rül a kö vet ke zõ havi (de még tárgy évi) net tó sí tás ban, és a
le mon dás nak meg fele lõen mó do sí tás ra ke rül az elõ irány zat,

b) év végi el szá mo lás ese tén be fi ze tés sel tör té nik a
több let-igény be vé tel el szá mo lá sa.

(8) A tá mo ga tá sok el szá mo lá sa köz ok ta tá si hu mán szol -
gál ta tók ese tén a fenn tar tók 2008. évi tá mo ga tá sa i ról tör té -
nõ el szá mo lá sa ke re té ben, a kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga -
tá sok el szá mo lá sa it tar tal ma zó ûr la pon tör té nik. A 2.  §
(1) be kez dés a) pont ja sze rin ti tá mo ga tás sal tör té nõ el szá -
mo lás sal egy ide jû leg az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ nek be
kell nyúj ta ni a tel je sí tést iga zo ló szak ér tõi szám la fenn tar -

tó ál tal hi te le sí tett má so la tát is, amennyi ben a tá mo ga tást
szak ér tõi díj ra is for dí tot ták. A 2008. de cem ber 31-éig kö -
te le zett ség vál la lás sal ter helt ma rad vány fel hasz ná lá si ha -
tár ide je leg ké sõbb 2009. jú ni us 30. Ez zel a 2009. évi zár -
szám adás ke re té ben kell el szá mol ni. Az itt ki mu ta tott ada -
tok va ló di sá gát az egyes fenn tar tók nál, il let ve in téz mé -
nyek nél ana li ti kus nyil ván tar tá sok kal, szak mai do ku men -
tá ci ó val kell alá tá masz ta ni.

(9) Ha a tá mo ga tást vagy an nak egy ré szét a köz ok ta tá si
hu mán szol gál ta tó jo go su lat la nul vet te igény be, azt nem a
meg je lölt fel adat ra hasz nál ta fel, il let ve a tá mo ga tás igény -
lé sé hez va lót lan ada tot szol gál ta tott, to váb bá, ha el szá mo -
lá sát a (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ re nem
nyúj tot ta be, a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör -
vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 20/1997. (II. 13.) Korm.
ren de let nek (a továb biak ban: Vhr.) a nem ál la mi in téz -
mény fenn tar tók ál la mi hoz zá já ru lá sá nak és tá mo ga tá sá -
nak el szá mo lá sá ra, el len õr zé sé re vo nat ko zó rendelkezé -
seit kell al kal maz ni.

(10) A köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek a tá mo ga tá sok ról a 2008. évi költ -
ség ve tés rõl  szóló be szá mo ló juk ban a köz pon to sí tott elõ -
irány za tok el szá mo lá sa it tar tal ma zó ûr la pon szá mol nak el.

(11) Az igény lés, fo lyó sí tás, el szá mo lás és el len õr zés
so rán az e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a he -
lyi ön kor mány za ti fenn tar tók ese tén az Áht., a köz ok ta tá si
hu mán szol gál ta tók és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként
mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén az Áht., va la -
mint a Vhr. ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(12) A tá mo ga tás cél já nak szak mai meg va ló su lá sát az
OKM Tá mo ga tás ke ze lõ a hely szí nen is jo go sult el len õriz -
ni. Az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ az adat szol gál ta tást és a
hely szí ni el len õr zést írás ban kez de mé nye zi. Az OKM Tá -
mo ga tás ke ze lõ hon lap ján (www.okmt.hu) 2008. ok tó ber
1-jétõl meg ta lál ha tó az el szá mo lás hoz, mo ni tor ing hoz
szük sé ges in di ká tor táb lá zat. Amennyi ben leg ké sõbb az
ott meg adott ha tár idõ ig az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ höz
elekt ro ni kus úton nem ér ke zik meg a hi ány ta la nul ki töl tött
in di ká tor táb lá zat, a tá mo ga tott a 2009. évre vo nat ko zó an
el ve szí ti a tá mo ga tá si jo go sult sá gát.

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba, és 2009. jú li us 31-én ha tá lyát vesz ti.

(2) A mi nõ ség biz to sí tás, mé rés, ér té ke lés, el len õr zés tá -
mo ga tá sa és a tel je sít mény mo ti vá ci ós pá lyá za ti alap
igény lé sé nek, dön té si rend sze ré nek, fo lyó sí tá sá nak, el szá -
mo lá sá nak és el len õr zé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
17/2007. (III. 14.) OKM ren de let 2008. jú li us 1-jén ha tá -
lyát vesz ti.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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1. számú melléklet a 11/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Be kül den dõ egy ere de ti és két má so la ti pél dány ban pos tai úton:
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén: a MÁK ille té kes te rü le ti szer vé hez
b) köz ok ta tá si hu mán szol gál ta tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként
mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén: az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ
Pá lyá zat ke ze lé si Ön ál ló Osz tá lya ré szé re
1055 Bp., Bi ha ri Já nos u. 5.
Bo rí ték ra ír ják rá: „Mé rés, ér té ke lés, el len õr zés tá mo ga tá sa”
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) pont sze rin ti 
fenn tar tók ese tén
Az adat lap el ér he tõ: http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igenyles

Fenntartói adatlap

A fenn tar tó ra vo nat ko zó ada tok:

Me gye: ................................................................................................ Fenn tar tó neve: .....................................................................................................................
Címe: .....................................................................................................Pol gár mes ter/kép vi se lõ neve: ...............................................................................................
Adó szám: - -
KSH kód*: 
A szám la ve ze tõ bank neve: ...................................................................................... Bank szám la szám: - -
Kap cso lat tar tó neve: ................................................................................................. Kap cso lat tar tó e-ma il címe: ...........................................................................
Kap cso lat tar tó te le fon szá ma: ...................................................................................... Kap cso lat tar tó fax szá ma: ..............................................................................

A köz ok ta tá si hu mán szol gál ta tók ra vo nat ko zó to váb bi ada tok:

Nyil ván tar tá si szá ma (cég ki vo nat szá ma, 
vagy a cég bí ró sá gi vég zés szá ma, ha van)1:

* In téz mény fenn tar tó tár su lás ese tén a „gesz tor” ön kor mány zat KSH kód ja

Dá tum: .....................................................
P. H.

.......................................................
fenn tar tó kép vi se lõ je

A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell:

– a 6. § (2) be kez dés sze rint a nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó nak nincs ese dé kes sé vált, meg nem fi ze tett köz tar to zá sa, és ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok kal
ren del ke zik

– az 5.  §-ban meg ha tá ro zott, 7. szá mú mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tot

1 A meg fe le lõt kér jük alá húz ni!

2
7

4
0

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
 2

0
0

8
/5

3
. szám



2
0

0
8

/5
3

. szám
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

2
7

4
1

2/a. számú melléklet a 11/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Be kül den dõ egy ere de ti és két má so la ti pél dány ban pos tai úton:
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén: a MÁK ille té kes te rü le ti szer vé hez
b) köz ok ta tá si hu mán szol gál ta tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként
mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén: az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ
Pá lyá zat ke ze lé si Ön ál ló Osz tá lya ré szé re
1055 Bp., Bi ha ri Já nos u. 5.
Bo rí ték ra ír ják rá: „Mé rés, ér té ke lés, el len õr zés tá mo ga tá sa”
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) pont sze rin ti 
fenn tar tók ese tén
Az adat lap el ér he tõ: http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igenyles

Fenntartói adatlap
2.  § (1) bekezdésének a) pontja

Az intézményi minõségirányítási program továbbfejlesztése, továbbá – a Kt. 99.  §-ában foglalt országos mérési és értékelési eredmények figye lembevételére
épülõ – pedagógiai célú intézményfejlesztési terv kidolgozásának és intézményfejlesztési csomag megvalósításának a költségeihez történõ hozzájárulás

A fenn tar tó neve: .................................................................................................................................................................................................................................

A fenntartott intézményekre vonatkozó adatok:

Az in téz mény neve
Az in téz mény

címe

OM 
azo no-

sító

Az e ren de let 2.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár ér ték alat ti mé ré si ered mé nyek adott in téz mény tí pus adott év fo lya mán2

Ált. isk. Gim ná zi um
Szak-
kö zép-
is ko la

Szak-
is ko la Több cé lú in téz mény

4. évf. 6. évf. 8. évf. 6. évf. 8. évf. 10. évf. 10. évf. 10. évf. Ál ta lá nos is ko la Gim ná zi um
Szak-
kö zép-
is ko la

Szak-
is ko la

4. évf. 6. évf. 8. évf. 6. évf. 8. évf. 10. évf. 10. évf. 10. évf.

„In téz mény 1”

„In téz mény 2”
(...)

Dá tum:                                                                                                         P. H.                                       .....................................................................
fenn tar tó kép vi se lõ je

A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell 1 ere de ti és egy hi te le sí tett má so la ti pél dány ban:
a) az el nyert tá mo ga tás ból meg va ló sí ta ni kí vánt, az is ko lai mé ré si ada tok ra épü lõ fej lesz té si cso mag ele me i nek rész le tes be mu ta tá sát és az ada tok ból kö vet ke zõ pe da gó gi ai in -
téz ke dé sek in dok lá sát (ma xi mum 10 ol dal),
b) a meg va ló sí tás me ne tét tar tal ma zó ütem ter vet,
c) az is ko la mi nõ ség irá nyí tá si prog ram ját,
d) a köz re mû kö dõ szak ér tõ meg ne ve zé sét, szak ér tõi iga zol vá nyá nak szá mát, amennyi ben a fenn tar tó a fel ada tok hoz szak ér tõt vesz igény be,
e) az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben ta lál ha tó szak ér tõi vizs gá la ti szem pon tok al kal ma zá sá hoz az in téz mé nyi fej lesz té si cso mag meg ala po zott sá gá nak vizs gá la tát le he tõ vé
tevõ do ku men tu mo kat (ne ve lõ tes tü le ti jegy zõ köny vek, vo nat ko zó tan ter vek stb). A tíz ol dal nyi ter je del met meg ha la dó mel lék le te ket (pl. tan ter vek, in téz mé nyi mi nõ ség irá nyí tá si 
prog ram stb.) – le he tõ ség sze rint – elekt ro ni kus adat hor do zón (CD le mez) kell be nyúj ta ni.

2 Csak an nak az év fo lyam nak az ered mé nyét kell be ír ni, amely az e ren de let 2.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár ér ték alatt van!



2/b. számú melléklet a 11/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Be kül den dõ egy ere de ti és két má so la ti pél dány ban pos tai úton:
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén: a MÁK ille té kes te rü le ti szer vé hez
b) köz ok ta tá si hu mán szol gál ta tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként
mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén: az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ
Pá lyá zat ke ze lé si Ön ál ló Osz tá lya ré szé re
1055 Bp., Bi ha ri Já nos u. 5.
Bo rí ték ra ír ják rá: „Mé rés, ér té ke lés, el len õr zés tá mo ga tá sa”
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) pont sze rin ti 
fenn tar tók ese tén
Az adat lap el ér he tõ: http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igenyles

Fenntartói adatlap
2.  § (1) bekezdésének b) pontja

az országos mérési és értékelési eredményeket már a 2008-at megelõzõ években is részletesen elemzõ, és az elemzés alapján
 a pedagógiai programjukat, helyi tantervüket és intézményi minõségirányítási programjukat átdolgozó vagy konkrét cselekvési,

fejlesztési tervet kidolgozó közoktatási intézmények támogatásához

A fenn tar tó neve: .................................................................................................................................................................................................................................

Az in téz mény neve Az in téz mény címe OM azo no sí tó

„In téz mény 1”

„In téz mény 2”

(...)

A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell 1 ere de ti és egy hi te le sí tett má so la ti pél dány ban:

a) a 2003., 2004., 2006. évi or szá gos mé ré sek kö zül leg alább ket tõ re vo nat ko zó an – az is ko la je len tés adat so ra i nak a fel dol go zá sa alap ján – az adott mé ré sek hez ké -
szí tett rész le tes in téz mé nyi fej lesz té si prog ra mot,

b) az or szá gos mé ré si ered mé nyek fel dol go zá sa, ér té ke lé se alap ján át dol go zott pe da gó gi ai prog ra mot és he lyi tan ter vet, az át dol go zott rész meg je lö lé sé vel és az át -
dol go zás mé ré si ada tok ra épí tett in do ka i val.

A tíz ol dal nyi ter je del met meg ha la dó mel lék le te ket (pl. tan ter vek, in téz mé nyi mi nõ ség irá nyí tá si prog ram stb.) – le he tõ ség sze rint – elekt ro ni kus adat hor do zón
(CD le mez) kell be nyúj ta ni.
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3. számú melléklet a 11/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

A 2.  § (5) bekezdésében szereplõ dokumentumok szakmai szakértõi vizsgálati elvei és szempontjai

1. A szak mai ér té ke lést két füg get len szak ér tõ vég zi.

2. A szak mai ér té ke lés a be kül dött do ku men tá ció alap ján tör té nik.

3. Az ér té ke lés pon to zás sal tör té nik. Az össze sí tett pont szám a két füg get len ér té ke lõ pon to zá sá nak át la gá ból jön lét re.

4. Az ér té ke lõk az aláb bi bí rá la ti szem pon to kat és kö ve tel mé nye ket ve szik figye lembe a szak mai ér té ke lés so rán:

Bí rá la ti szem pont Pá lyá za ti kö ve tel mény
Ma xi mum
pontszám

Az or szá gos mé rés ben érin tett év fo lya mok vo nat ko -
zá sá ban az is ko lai ada tok hi te les sé ge.

A mé ré si ada tok min den mé rés ben érin tett is ko lai
év fo lya mon és a vizs gált ké pes ség te rü le tek vo nat ko -
zá sá ban hi te le sek.

10

Az is ko lai ered mé nye ket az egyes mé ré si te rü le ten -
ként be mu ta tó ne ve lõ tes tü le ti ér te kez let jegy zõ -
köny vé nek össze füg gé se az is ko lai
mi nõ ség irá nyí tá si prog ram mal.

„Ki?” „Mit?” „Mi kor?” ér té kel az is ko lá ban kér dé -
sek re adott in téz mé nyi vá la szok ko he rens kap cso la ta 
az is ko la mi nõ ség irá nyí tá si prog ram já val.

10

Az is ko lai ered mé nye ket be mu ta tó, az egyes mé ré si
te rü le ten ként és év fo lya mon ként fel dol go zó ne ve lõ -
tes tü le ti ér te kez let jegy zõ köny vé nek kap cso la ta az
or szá gos és is ko lai ada tok kal.

Az is ko lai jegy zõ könyv tar tal maz za, leg alább a mé rés -
ben érin tett is ko lai év fo lya mok, a mé rés ben részt vett
osz tá lyok, a mé rés ben vizs gált ké pes ség te rü le tek és a
ko ráb bi évek ben el ért ered mé nyek vo nat ko zá sá ban az
is ko lai és or szá gos ada tok vi szo nyá nak be mu ta tá sát.

10

A köz ok ta tás mi nõ ség biz to sí tá sá ról és mi nõ ség fej lesz -
té sé rõl szó ló 3/2002. (II. 15.) OM ren de let mel lék le té -
ben ta lál ha tó ma te ma ti kai esz köz tu dás tar tal mi ke re te
kap cso la ta az is ko lai ma te ma ti ka tan terv vel.

Az is ko lai ma te ma ti ka ta ní tást meg ala po zó he lyi tan -
terv és tan tár gyi mód sze rek do ku men tált kap cso la ta
a ma te ma ti kai tar tal mi ke ret tel és is ko lai mé ré si ada -
tok kal.

5

A szö veg ér tés is ko lai ered mé nye i vel kap cso la tos ta -
pasz ta la tok nak és an nak do ku men tá lá sa, hogy az is -
ko la ma gyar nyelv és iro da lom ta ná rai meg is mer ték
és ele mez ték az is ko lai szö veg ér tés ta ní tás vo nat ko -
zá sá ban a köz ok ta tás mi nõ ség biz to sí tá sá ról és mi nõ -
ség fej lesz té sé rõl szóló 3/2002. (II. 15.) OM ren de let 
mel lék le té ben a szö veg ér tés tar tal mi ke re tét.

Az is ko lai szö veg ér tés ta ní tást meg ala po zó he lyi
tan ter vek és mód sze rek do ku men tált kap cso la ta az
or szá gos mé rés szö veg ér tés tar tal mi ke ret tel és is ko -
lai mé ré si ada tok kal.

5

Csak a kö zép fo kú is ko la vo nat ko zá sá ban a ta nu lók
to vább ha la dá sá val kap cso la tos kö vet kez te té sek be -
mu ta tá sa.

An nak be mu ta tá sa, hogy mi lyen ta pasz ta la to kat von tak 
le a mé ré si ada tok ból a ta nu lók pá lya ori en tá ci ó ja vagy
to vább ta nu lás ra fel ké szí té se vo nat ko zá sá ban.

10

Csak az ál ta lá nos is ko la vo nat ko zá sá ban an nak be -
mu ta tá sa, hogy az 5., és 6. év fo lya mo kon be ve ze tés -
re ke rü lõ nem szak rend sze rû ok ta tás pe da gó gi ai
fel ada tai ho gyan kap cso lód nak a ne gye dik év fo lya -
mos is ko lai mé ré si ada tok hoz.

A 2006. és 2007. évi or szá gos mé rés ne gye dik év fo -
lya mos ada ta i nak elem zé sét be mu ta tó do ku men tum -
ban an nak do ku men tá lá sa, hogy mely te rü le te ken
vál toz tat ták meg a he lyi tan ter vet.

10

Az in téz mé nyi mé ré si ered mé nyek hasz no sí tá sa ter -
ve zett te rü le te i nek be mu ta tá sa.

An nak be mu ta tá sa, hogy mi lyen fel ada to kat vé gez -
nek an nak ér de ké ben, hogy az érin tett is ko lai tan tár -
gyak vo nat ko zá sá ban ja vul ja nak az is ko lai
ered mé nyek.

20

Össze sen: 70 pont

Ki zá ró okok:
Nin cse nek csa tol va a do ku men tum el fo ga dá si jegy zõ köny vek.

Ér té ke lés
– 0–30 pont: el uta sí tás ra ja va solt az igény lés.
– 31–45 pont: meg fe lelt.
– 46–60 pont: jól meg fe lelt.
– 61–70 pont: ki vá ló.
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4. számú melléklet a 11/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Be kül den dõ egy ere de ti és két má so la ti pél dány ban pos tai úton:
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén: a MÁK ille té kes te rü le ti szer vé hez
b) köz ok ta tá si hu mán szol gál ta tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként
mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén: az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ
Pá lyá zat ke ze lé si Ön ál ló Osz tá lya ré szé re
1055 Bp., Bi ha ri Já nos u. 5.
Bo rí ték ra ír ják rá: „Mé rés, ér té ke lés, el len õr zés tá mo ga tá sa”
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) pont sze rin ti 
fenn tar tók ese tén
Az adat lap el ér he tõ: http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igenyles

Fenntartói adatlap

A teljesítmény motivációs pályázati alap igényléséhez

Az in téz mé nyek re vo nat ko zó ada tok:

Az in téz mény neve Az in téz mény címe OM azo no sí tó

Dá tum:

P. H.

.......................................................
fenn tar tó kép vi se lõ je

A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell 1 ere de ti és egy hi te le sí tett má so la ti pél dány ban:

a) az IMIP-nek a pe da gó gus vagy al kal ma zot ti tel je sít mény ér té ke lé si rend szer be mu ta tá sá ra vo nat ko zó fe je ze tét, amely 
tar tal maz za a tel je sít mény ér té ke lés szem pont ja it és el já rás rend jét, va la mint a tel je sít mény meg íté lé sé re ki ala kí tott in -
di ká to ro kat,

b) a he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek az IMIP el fo ga dá sá ra vo nat ko zó dön té sé rõl  szóló jegy zõ köny vét,
c) az ÖMIP köz ok ta tá si rend szer re vo nat ko zó fe je ze tét,
d) rö vid (ma xi mum egy ol dal ter je del mû) össze fog la lót az ÖMIP és az IMIP mû kö dé sé nek ta pasz ta la ta i ról,
e) a ne ve lõ tes tü let nek az IMIP 2007. már ci us 31-ig tör tént mó do sí tá sá nak el fo ga dá sá ra vo nat ko zó dön té sé rõl  szóló

jegy zõ köny vét,
f) a ne ve lõ tes tü let és a szü lõi szer ve zet (kö zös ség) ér té ke lé sét az IMIP mû kö dé sé rõl, va la mint a ter ve zett in téz ke dé se -

ket, ame lye ket fenn tar tó já nak meg kül dött a 2005/2006-os és a 2006/2007-es tan év te kin te té ben,
g) két, a tel je sít mény ér té ke lés ál tal érin tett és leg alább két al ka lom mal ér té kelt pe da gó gus-mun ka kör ben fog lal koz ta tott 

al kal ma zott tel je sít mény ér té ke lé sé nek tel jes do ku men tá ci ó ját (pl. ki töl tött ön ér té ke lõ/ér té ke lõ la pok, összeg zé sek,
meg ál la po dá sok stb.), va la mint ugyan ezen al kal ma zot tak mun ka kö ri le írá sát, amely ér té ke lé si do ku men tá ci ók és
mun ka kö ri le írá sok pá lyá za ti célú fel hasz ná lá sá hoz a mun ka kört be töl tõ köz al kal ma zot tak nyi lat ko zat for má já ban
hoz zá já rul tak,

h) egy, a tel je sít mény ér té ke lés ál tal érin tett és leg alább két al ka lom mal ér té kelt pe da gó gus-mun ka kör ben fog lal koz ta -
tott ve ze tõ be osz tá sú al kal ma zott tel je sít mény ér té ke lé sé nek tel jes do ku men tá ci ó ját (pl. ki töl tött ön ér té ke lõ/ér té ke lõ
la pok, összeg zé sek, meg ál la po dá sok stb.), va la mint ugyan ezen ve ze tõ be osz tá sú al kal ma zott mun ka kö ri le írá sát,
amely ér té ke lé si do ku men tá ció és mun ka kö ri le írás pá lyá za ti célú fel hasz ná lá sá hoz a mun ka kört be töl tõ köz al kal ma -
zott nyi lat ko zat for má já ban hoz zá já rult,

i) ma xi mum két ol dal ter je del mû össze fog la lót a tel je sít mény ér té ke lé si rend szer mû köd te té sé nek ta pasz ta la ta i ról, kü lö -
nös te kin tet tel an nak in téz mé nyi szin tû ered mé nye i re,

j) az e ren de let 6. szá mú mel lék le té ben fog lalt, az érin tett rend sze rek hasz ná la ta so rán szer zett szak mai ta pasz ta la tok
köz zé té te lé hez tör té nõ hoz zá já ru lást.

A tíz ol dal nyi ter je del met meg ha la dó mel lék le te ket (pl. tan ter vek, in téz mé nyi mi nõ ség irá nyí tá si prog ram stb.) – le he tõ -
ség sze rint – elekt ro ni kus adat hor do zón (CD le mez) kell be nyúj ta ni.
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5. számú melléklet a 11/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Teljesítmény motivációs pályázati alap igényléséhez szükséges dokumentumok
 szakmai szakértõi vizsgálati elvei és szempontjai

1. A szak mai ér té ke lést két füg get len szak ér tõ vég zi.

2. A szak mai ér té ke lés a be kül dött do ku men tá ció alap ján tör té nik.

3. Az ér té ke lés pon to zás sal tör té nik. Az össze sí tett pont szám a két füg get len ér té ke lõ pon to zá sá nak át la gá ból jön lét re.

4. Az ér té ke lõk az aláb bi bí rá la ti szem pon to kat és kö ve tel mé nye ket ve szik figye lembe a szak mai ér té ke lés so rán:

Bí rá la ti szem pont Mi ni mum kö ve tel mény Pont szám Súly szám Max.

a) Az el já rás rend tar tal ma A tel je sít mény ér té ke lés el já rás rend je tar tal maz za leg -
alább a „Ki?” „Mit?” „Mi kor?” ér té kel kér dé sek re adott
vá la szo kat, va la mint az ér té ke lés mód szer és esz köz rend -
sze rét, és az ér té ke lé si fo lya mat so rán ke let ke zõ do ku -
men tu mok meg ne ve zé sét. Az el já rás rend bõl de rül jön ki
az ér té ke lést vég zõk fe le lõs sé gi és ha tás kö re.

5 4 20

b) A tel je sít mény ér té ke lés -
ben al kal ma zott in di ká to rok

A tel je sít mény ér té ke lé si rend szer tar tal maz zon az egyé ni 
tel je sít mé nyek meg íté lés re ki ala kí tott in di ká to ro kat össz -
hang ban a cél és szem pont rend szer rel.

5 3 15

c) A tel je sít mény ér té ke lé si
rend szer szempontrend -
szere

A tel je sít mény ér té ke lé si rend szer szem pont so ra alapve -
tõen mér he tõ ele me ket tar tal maz zon. A szem pon tok ter -
jed je nek ki a mun ka kör höz kap cso ló dó ered mé nyek, a
szer ve ze ti ma ga tar tás és a mun ka vég zés hez szük sé ges tu -
laj don sá gok, ké pes sé gek té nye ken ala pu ló meg íté lé sé re.

5 3 15

d) Mun ka kö ri le írá sok tar -
tal mi ele mei

A mun ka kö ri le írá sok tar tal maz zák az azo no sí tó ada to -
kon kí vül leg alább a mun ka kör meg ne ve zé sét, az el lá tan -
dó fel ada tok fel so ro lá sát, a mun ka vég zés hez szük sé ges
fe le lõs ség- és ha tás kö rö ket.

5 2 10

e) Az IMIP mû kö dé sé nek
ér té ke lé se 2 tan év re vo nat -
ko zó an

Az ér té ke lés ki ter jed leg alább a Kt. 40.  §-ának
(10)–(11) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott te rü le tek re, té nye -
ken ala pu ló szám sze rû ada to kat is tar tal maz. A 2 egy mást
kö ve tõ tan év ér té ke lé se alap ján meg ál la pít ha tó a mi nõ ség -
irá nyí tá si prog ram fo lya ma tos mû köd te té se.

5 3 15

f) Ér té ke lé si do ku men tá ció 
(2 mun ka társ, 1 ve ze tõ)

A be kül dött bi zony la tok ból meg ál la pít ha tó a tel je sít -
mény ér té ke lé si rend szer több éves mû köd te té se, va la -
mint a bi zony la tok tar tal má nak össz hang ja a be mu ta tott
el já rás rend és szem pont sor tar tal má val.

5 5 25

g) Össze fog la ló Az össze fog la ló tar tal maz za az egyé ni tel je sít mény ér té -
ke lé sek in téz mé nyi szin ten össze sít he tõ ta pasz ta la ta it,
erõs sé ge ket, fõbb fej lesz ten dõ te rü le te ket, a fo lya mat fej -
lesz té sé nek le he tõ sé ge it/meg tett fej lesz té se ket.

5 2 10

Össze sen 110 pont

Ki zá ró okok:
Az IMIP el fo ga dá si jegy zõ köny ve i nek hi á nya
Az IMIP ér té ke lé si do ku men tá ci ó já nak hi á nya
Az ÖMIP meg lé te iga zo lá sá nak hi á nya
A tel je sít mény ér té ke lés mû kö dé sét iga zo ló do ku men tu mok (ki töl tött bi zony la tok) hi á nya

Ér té ke lés
55 pont (50%-os) ered mény alatt el uta sí tás ra ja va solt az igény lés
56–75 pont: meg fe lelt
76–95 pont: jól meg fe lelt
96–110 pont: ki vá ló
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6. számú melléklet a 11/2008. (III. 29.) OKM rendelethez

Nyilatkozat
az érintett rendszerek használata során szerzett szakmai tapasztalatok közzétételéhez

történõ hozzájárulásról

Alul írott .................................... igaz ga tó/pol gár mes ter ezú ton hoz zá já ru lok a „tel je sít mény mo ti vá ci ós pá lyá za ti alap” 
igény be vé te lé re be nyúj tott pá lyá zat mel lék le te ként meg kül dött, a(z) .............................................. köz ok ta tá si in téz -
mény in téz mé nyi mi nõ ség irá nyí tá si prog ram mé ré si, ér té ke lé si rend szer re vo nat ko zó, il let ve a pe da gó gus vagy al kal ma -
zot ti tel je sít mény ér té ke lé si rend szer be mu ta tá sá ra vo nat ko zó ré szé nek, mint „jó gya kor lat nak” az Ok ta tá si és Kul tu rá lis
Mi nisz té ri um hon lap ján és egyéb hi va ta los ki ad vá nyá ban sze rep lõ köz zé té te lé hez.

Tu do má sul ve szem, hogy tá mo ga tás ban csak ezen nyi lat ko zat ki töl té se és alá írá sa ese tén ré sze sül het a(z) .........
............................................................................................ ön kor mány zat/köz ok ta tá si hu mán szol gál tó stb. (fenn tar tó).

Bu da pest, 2008. .................................................

P. H.
..........................................

alá írás

7. szá mú mel lék let a 11/2008. (III. 29.) OKM ren de let hez

Nyilatkozat

Alul írott ....................................... jegy zõ/fõ jegy zõ/tár su lá si ta nács el nö ke (a nem kí vánt rész tör len dõ) nyi lat ko zom
ar ról, hogy a kép vi se lõ-tes tü let/köz gyû lés/tár su lá si ta nács/dön tés ho zó szerv (a nem kí vánt rész tör len dõ) ..... szá mú ha -
tá ro za tá val el fo gad ta a Kt. 85.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ön kor mány za ti in téz ke dé si ter vet/a Kt.
88.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott me gyei fej lesz té si ter vet, amely tar tal maz za az esély egyen lõ sé get szol gá ló
in téz ke dé se ket/a gyer me kek, ta nu lók esély egyen lõ sé gét szol gá ló in téz ke dé sek az ön kor mány za ti in téz ke dé si terv -
be/me gyei fej lesz té si terv be be épí tés re ke rül nek a kép vi se lõ-tes tü let/köz gyû lés/tár su lá si ta nács ....................... (dá tum) 
ülé sén. (A nem kí vánt rész tör len dõ.)

Az esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé sek be épí té sét az óvo dai ne ve lé si prog ram ba, il let ve is ko lai, kol lé gi u mi pe da gó gi ai
prog ram ba, azok jó vá ha gyá sá val kap cso la tos el já rás so rán – a jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint – a fenn tar tó vizs gál ta/a
ne ve lé si prog ram ba, il let ve a pe da gó gi ai prog ram ba az esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé sek a 11/2008. (III. 29.) OKM
ren de let 5.  § (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint be épí tés re ke rül nek. (A nem kí vánt rész tör len dõ.)
Je len nyi lat ko zat a 11/2008. (III. 29.) OKM ren de let tel meg hir de tett pá lyá zat mel lék le tét ké pe zi.

Kelt, ...........................
.....................................................

fenn tar tó kép vi se lõ je

Nyilatkozat

Alul írott ............................................................................ nem ál la mi nem ön kor mány za ti in téz mény fenn tar tó nyi lat ko -
zom ar ról, hogy a................................................. fenn tar tá sá ban mû kö dõ ................................................................ ne ve lé -
si-ok ta tá si in téz mény ne ve lé si, il let ve pe da gó gi ai prog ram ja tar tal maz za az esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé se ket/a
ne ve lé si prog ram ba, il let ve a pe da gó gi ai prog ram ba az esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé sek a 11/2008. (III. 29.)
OKM ren de let 5.  § (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint be épí tés re ke rül nek. (A nem kí vánt rész tör len dõ.)

Je len nyi lat ko zat a 11/2008. (III. 29.) OKM ren de let tel meg hir de tett pá lyá zat mel lék le tét ké pe zi.

Kelt, .....................................

.............................................
fenn tar tó kép vi se lõ je
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Az oktatási és kulturális miniszter,
valamint a pénzügyminiszter
12/2008. (III. 29.) OKM–PM

együttes rendelete

a mozgóképszakmai hatóság szervezetének,
mûködésének és eljárásának részletes szabályairól

A moz gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör vény (a továb biak -
ban: Tv.) 37.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának d) pont já ban, il let ve a pénz ügy mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben – a
kö vet ke zõ ket ren del jük el:

I. Fejezet

BESOROLÁSI ELJÁRÁSOK

Filmbesorolás a kiskorúak védelme érdekében

1.  §

(1) A film ter jesz tõ a ter jesz tés meg kez dé sé nek ter ve zett 
idõ pont ját leg alább 30 nap pal meg elõ zõ en a Kul tu rá lis
Örök ség vé del mi Hi va tal nak mint moz gó kép szak mai ha tó -
ság nak (a továb biak ban: ha tó ság) kö te les be je len te ni az ál -
ta la ter jesz te ni kí vánt film al ko tás ma gyar és ere de ti nyel vû 
cí mét, an nak rö vid tar tal mát, elõ ál lí tó já nak, pro du ce ré nek, 
ren de zõ jé nek, for ga tó könyv író já nak, ze ne szer zõ jé nek,
ope ra tõ ré nek, fõ sze rep lõ i nek ne vét és a film al ko tás be so -
ro lá sá ra vo nat ko zó ja vas la tát a Tv. 21.  §-ában meg ha tá ro -
zott ka te gó ri ák alap ján.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott be je len tés sel
egy ide jû leg be kell nyúj ta ni a film al ko tás egy meg te kin -
tés re al kal mas VHS vagy DVD pél dá nyát. Ha a mo zi for -
gal ma zás ra ke rü lõ film al ko tás ter jesz tõ jé nek nincs bir to -
ká ban a film al ko tás VHS vagy DVD pél dá nya, 35 mm-es
tech ni ká val fel sze relt ve tí tõ he lyen is biz to sít hat ja a film al -
ko tás meg te kin té sét. A film ter jesz tõ a be mu ta tó idõ pont ját 
kö ve tõ 60 na pon be lül, de leg ké sõbb a film al ko tás DVD
vagy VHS hor do zón való meg je le né sé nek idõ pont já ig
ilyen eset ben is kö te les a film al ko tás egy VHS vagy DVD
pél dá nyát a ha tó ság nak be nyúj ta ni.

(3) Ide gen nyel ven ké szült film al ko tás ese tén, ha a film -
al ko tás ból szink ro ni zált vagy fel ira tos vál to zat nem áll
ren del ke zés re, be kell nyúj ta ni a film al ko tás ma gyar, vagy
ha a film ter jesz tõ nek ez sem áll ren del ke zés re, an gol nyel -
vû di a lóg-lis tá ját is.

(4) A ha tó ság a Kor ha tár Bi zott ság ja vas la ta alap ján a
be je len tés tõl szá mí tott 15 na pon be lül dönt a film al ko tás
be so ro lá si ka te gó ri á já ról. A Kor ha tár Bi zott ság a be je len -

tés tõl szá mí tott 10 na pon be lül te szi meg ja vas la tát a ha tó -
ság szá má ra.

2.  §

(1) Ha a film ter jesz tõ nem tud ele get ten ni a 1.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lalt kö te le zett sé gé nek, mert a mo zi for gal -
ma zás ra ke rü lõ film al ko tás sem mi lyen pél dá nya nincs az
ott meg ha tá ro zott ha tár idõ ben a bir to ká ban, er rõl a 1.  §
(1) be kez dé se sze rin ti be je len tés ben az ezt iga zo ló ok ira to -
kat mel lé kel ve és a hi ány okát meg je löl ve kö te les tá jé koz -
tat ni a ha tó sá got.

(2) A ha tó ság az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset -
ben – ké re lem re – a film meg te kin té sé nek biz to sí tá sá tól
szá mí tott 5 na pon be lü li so ron kí vü li el já rás ban dönt het a
film al ko tás be so ro lá si ka te gó ri á já ról.

3.  §

A film ter jesz tõ a be so ro lás elõtt a film al ko tás ra vo nat -
ko zó hir de té se ken és köz le mé nyek ben a „BESOROLÁS
ALATT” meg je lö lést kö te les fel tün tet ni.

A filmalkotások besorolása
 a Tv. 3. és 31.  §-a alapján

4.  §

(1) A ha tó ság a Tv. 3.  §-a és 31.  §-ának (1) be kez dé se
alap ján a film al ko tá so kat – az (5) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé tel lel – a film elõ ál lí tó ké rel mé re so rol ja be.

(2) Ha a film al ko tás költ ség ve té se az 50 mil lió fo rin tot
nem ha lad ja meg, a be so ro lá si ké rel met leg ké sõbb a for ga -
tás meg kez dé sé ig kell be nyúj ta ni. A ké re lem hez csa tol ni
kell:

a) a film al ko tás el ké szí té sé ben részt vevõ al ko tók, mû -
vé sze ti és tech ni kai mun ka tár sak jegy zé két,

b) a film al ko tás költ ség ve té sét,
c) a film al ko tás el ké szí té sé nek ütem ter vét,
d) a film al ko tás elõ ál lí tá sá nak fi nan szí ro zá si ter vét.

(3) Ha a film al ko tás költ ség ve té se az 50 mil lió fo rin tot
meg ha lad ja, a be so ro lá si ké rel met leg ké sõbb a film al ko tás
for ga tá sá nak meg kez dé se elõtt 45 nap pal kell be nyúj ta ni.
A ké re lem hez csa tol ni kell:

a) a film al ko tás alap já ul szol gá ló mû szer zõ i nek a film -
al ko tás elõ ál lí tá sá hoz való hoz zá já ru lá sát tar tal ma zó fel -
hasz ná lá si szer zõ dé se ket vagy egyéb ok ira to kat,

b) a film al ko tás for ga tó köny vét,
c) a film al ko tás el ké szí té sé ben részt vevõ al ko tók ra,

va la mint mû vé sze ti és tech ni kai mun ka tár sak ra, to váb bá a
gyár tá si mun kák hely szí né re vo nat ko zó jegy zé ket a Tv.
3.  §-a sze rin ti táb lá zat alap ján, meg je löl ve az el ké szí tés -
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ben részt vevõ kül föl di or szá gok tech ni kai és mû vé szi hoz -
zá já ru lá sát,

d) a film al ko tás költ ség ve té sét és rész le tes pénz ügyi
ter vét,

e) a film al ko tás el ké szí té sé nek ütem ter vét,
f) ko pro duk ci ós film al ko tás ese tén a film elõ ál lí tók ko -

pro duk ci ós szer zõ dé sét, en nek hi á nyá ban a fe lek meg ál la -
po dá sát a hasz no sí tás ból szár ma zó be vé te lek fel osz tá sá ról
és a ter jesz tés te rü le ti meg osz tá sá ról,

g) a film al ko tás elõ ál lí tá sá nak fi nan szí ro zá si ter vét.

(4) Ha a (2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok ban
a ké re lem be nyúj tá sát köve tõen vál to zás kö vet ke zik be, a
film elõ ál lí tó – csa tol va az er rõl  szóló ok ira to kat – a vál to -
zás tól szá mí tott 15 na pon be lül kö te les azt be je len te ni a
ha tó ság nak.

(5) A ha tó ság hi va tal ból in dít el já rást, ha a (4) be kez dés
sze rin ti adat vál to zás  miatt az ere de ti be so ro lás tól el té rõ en
kel le ne a film al ko tást be so rol ni.

Filmbesorolás a filmterjesztés támogatása
 érdekében

5.  §

(1) A film elõ ál lí tó vagy film ter jesz tõ a ter jesz tés meg -
kez dé sé nek ter ve zett idõ pont ja elõtt leg alább 45 nap pal
kér he ti a ha tó ság tól a ter jesz te ni kí vánt film al ko tás „art”
film al ko tás sá mi nõ sí té sét. A ké re lem be nyúj tá sá val egy -
ide jû leg a film ter jesz tõ köz li a ha tó ság gal a film al ko tás cí -
mét, elõ ál lí tó já nak, pro du ce ré nek, ren de zõ jé nek, for ga tó -
könyv író já nak, ze ne szer zõ jé nek, ope ra tõ ré nek, fõ sze rep -
lõ i nek ne vét.

(2) A film ter jesz tõ a ké re lem mel együtt kö te les be nyúj -
ta ni a film al ko tás ma gyar nyel vû szö veg gel vagy ma gyar
fel irat tal, szink ron nal, ille tõ leg ma gyar vagy an gol nyel vû
di a lóg-lis tá val el lá tott VHS vagy DVD pél dá nyát.

(3) Ha a film ter jesz tõ nek vagy a film elõ ál lí tó nak az e
be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ ben nincs bir to ká ban
a film al ko tás VHS vagy DVD pél dá nya, a film ter jesz tõ a
film al ko tás ter ve zett be mu ta tó ja elõtt leg alább 30 nap pal
35 mm-es tech ni ká val fel sze relt ve tí tõ he lyen is biz to sít -
hat ja a film al ko tás meg te kin té sét.

(4) A ké re lem tar tal maz za a film al ko tás is mer te té sét és
a film al ko tás „art” mi nõ sí té sé re vo nat ko zó ja vas la tot.
Azon film al ko tá sok ese té ben, ame lyek nem zet kö zi leg el -
is mert film fesz ti vá lon dí jat nyer tek, a ké rel me zõ nek meg
kell je löl nie a film fesz ti vált és a ka te gó ri át, amely ben a
film al ko tás dí jat nyert.

(5) A ha tó ság a Film szak mai Bi zott ság ja vas la ta alap ján 
a ké re lem be nyúj tá sá tól, il let ve a film al ko tás meg te kin té -
sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül dönt az „art” mi nõ sí tés fel -
té te le i rõl.

II. Fejezet

NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁSOK

Mozgóképszakmai szervezetek
 és természetes személyek nyilvántartása

6.  §

(1) A ha tó ság a Tv. 27. és 28.  §-a alap ján nyil ván tar tást
ve zet az ál la mi tá mo ga tást igény lõ moz gó kép szak mai
szer ve ze tek rõl és ter mé sze tes sze mé lyek rõl, va la mint
Tv. 2.  § 23. pont ja alap ján a meg ren de lés re ké szü lõ film al -
ko tá sok gyár tá sá ban részt vevõ ma gyar vál lal ko zá sok ról
(a továb biak ban: film gyár tó vál lal ko zá sok).

(2) A nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké rel met az ál la mi tá -
mo ga tás igény lé sét meg elõ zõ en kell be nyúj ta ni. A nyil -
ván tar tott ada tok ban be kö vet ke zett vál to zást a vál to zás tól
szá mí tott 30 na pon be lül kell be je len te ni a ha tó ság nak.

(3) A Tv. 28.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ada to -
kon kí vül a nyil ván tar tás ba vé te lét kérõ szer ve zet nek kö -
zöl nie kell, hogy nyil ván tar tás ba vé te lét a film elõ ál lí tó -
ként, film gyár tó vál lal ko zás ként, film ter jesz tõ ként (ezen
be lül film for gal ma zó ként, mo zi üze mel te tõ ként vagy
egyéb mi nõ sé gé ben), mû hely ként vagy egyéb szer ve zet -
ként kéri.

7.  §

(1) A ha tó ság a nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké re lem be -
nyúj tá sát köve tõen a Tv. 28.  § (7) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott cél ból a meg ke re si a Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít -
ványt, a Nem ze ti Kul tu rá lis Ala pot és a mi nisz té ri u mo kat
(a továb biak ban együtt: je len tõs tá mo ga tó szer ve ze tek). A
je len tõs tá mo ga tó szer ve ze tek a meg ke re sés tõl szá mí tott
15 na pon be lül nyi lat koz nak ar ról, hogy a nyil ván tar tás ba
vé te lét kérõ szer ve zet nek vagy ter mé sze tes sze mély nek,
il let ve a szer ve zet tu laj do no sa vagy ala pí tó ja ál tal ala pí tott 
vagy tu laj don olt más szer ve zet nek a tá mo ga tó val szem ben 
van-e a Tv. ha tá lya alá tar to zó le járt, tel je sí tet len fi ze té si
vagy el szá mo lá si kö te le zett sé ge. Ilyen kö te le zett ség fenn -
ál lá sa ese tén a je len tõs tá mo ga tó szer ve zet nyi lat ko zik an -
nak mér té ké rõl, meg je löl ve a ké rel me zõ ál tal igény be vett
köz vet len ál la mi tá mo ga tás össze gét és a tá mo ga tott te vé -
keny sé get, il let ve film al ko tást.

(2) A ha tó ság az (1) be kez dés sze rin ti el já rás mel lõ zé sé -
vel ve szi nyil ván tar tás ba azt a jog elõd nél kül ala pí tott új
szer ve ze tet, amely nek ala pí tói (tu laj do no sai) és ve ze tõ
tiszt ség vi se lõi kö zött ki zá ró lag a nyil ván tar tás ban már
sze rep lõ szer ve zet vagy ter mé sze tes sze mély ta lál ha tó. A
ha tó ság a nyil ván tar tás ba vé tel rõl az új szer ve zet meg ala -
pí tá sát köve tõen dönt.
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(3) A je len tõs tá mo ga tó szer ve ze te ket a ha tó ság ne gyed -
éven te is meg ke re si a Tv. 28.  § (5) be kez dé se sze rin ti adat -
szol gál ta tás cél já ból.

(4) A Tv. ha tá lya alá esõ ál la mi tá mo ga tást nyúj tó egyéb 
szer ve ze tek az ál ta luk nyúj tott moz gó kép szak mai tá mo ga -
tá sok ról, il let ve az ál ta luk tá mo ga tot tak le járt, tel je sí tet len
fi ze té si kö te le zett sé ge i rõl a tá mo ga tás nyúj tá sa kor, il let ve
a fi ze té si kö te le zett ség ke let ke zé se kor tá jé koz tat ják a ha -
tó sá got.

Filmalkotások nyilvántartása

8.  §

(1) A ha tó ság a 4.  § sze rin ti be so ro lá si el já rás sal egy ide -
jû leg le foly tat ja a Tv. 29.  § (1) be kez dé se sze rin ti nyil ván -
tar tás ba vé te li el já rást.

(2) A köz ve tett ál la mi tá mo ga tást igény lõ film al ko tá so -
kat a ha tó ság a 10.  § sze rin ti köz ve tett tá mo ga tás igény be -
vé te lé re vo nat ko zó jo go sult ság iga zo lá sá val egy ide jû leg
ve szi nyil ván tar tás ba.

(3) A nyil ván tar tás a Tv. 29.  § (2) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott ada to kon kí vül tar tal maz za a film al ko tás köz vet -
len film gyár tá si költ sé ge it és a Tv. 1.  § (3) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott for rás ból szár ma zó tá mo ga tás össze gét.

(4) Ha a (3) be kez dés sze rin ti ada tok a film al ko tás nyil -
ván tar tás ba vé te le kor nem is mer tek vagy azok ban vál to zás 
kö vet ke zik be, a film elõ ál lí tó azok is mert té vá lá sá tól (vál -
to zá sá tól) szá mí tott 15 na pon, de leg ké sõbb a film al ko tás
el ké szül tét kö ve tõ 15 na pon be lül kö te les eze ket a ha tó -
ság nak be je len te ni.

(5) A ha tó ság hi va tal ból in dít el já rást, ha az adat vál to -
zás  miatt az ere de ti nyil ván tar tás tól el té rõ en kel le ne a
film al ko tást nyil ván tar tás ba ven ni.

Terjesztésre kerülõ filmalkotások nyilvántartása

9.  §

(1) A ha tó ság az 1.  § sze rin ti be so ro lá si el já rás sal egy -
ide jû leg le foly tat ja a Tv. 29.  § (3) be kez dé se sze rin ti nyil -
ván tar tás ba vé te li el já rást.

(2) A nyil ván tar tás a Tv. 29.  § (4) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott ada to kon kí vül tar tal maz za a film al ko tá sok

a) ma gyar or szá gi mo zik ban való ter jesz té se út ján el ért
né zõ szá mát, jegy ár be vé te lét;

b) a film al ko tás kó pia szá mát és ve tí té si szá mát mo zi -
üze mel te tõk sze rin ti bon tás ban;

c) a kü lön bö zõ adat hor do zó kon tör té nõ for gal ma zás
so rán ér té ke sí tett mû pél dá nyok szá mát és az ér té ke sí tés sel
el ért be vé telt.

(3) A for gal ma zó a (2) be kez dés a)–c) pont ja i ban meg -
ha tá ro zott ada to kat ere de ti és ma gyar cím sze rin ti bon tás -
ban szol gál tat ja a ha tó ság nak.

(4) A mo zi üze mel te tõ a (2) be kez dés a)–b) pont ja i ban
meg ha tá ro zott ada to kat az ál ta la üze mel te tett mo zik sze -
rin ti bon tás ban szol gál tat ja a ha tó ság nak.

(5) Az adat szol gál ta tást min den hó nap hu sza dik nap já ig 
kell az elõ zõ hó nap ra vo nat ko zó an tel je sí te ni. Ha a ha tó -
ság meg ál la pít ja, hogy a film ter jesz tõk ál tal adott nyi lat -
ko za tok va lót lan ada to kat tar tal maz nak, er rõl ér te sí ti a tá -
mo ga tó szer ve ze te ket.

III. Fejezet

KÖZVETETT TÁMOGATÁSI ELJÁRÁS

A támogatásra jogosultság igazolása

10.  §

(1) A ha tó ság a Tv. 19.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja és
31.  § (3) be kez dé se alap ján a film elõ ál lí tó, il let ve a film -
gyár tó vál lal ko zás ké rel mé re iga zol ja a film al ko tá sok után 
járó köz ve tett tá mo ga tás igény be vé te lé re vo nat ko zó jo go -
sult sá got (a továb biak ban: tá mo ga tás ra jo go sult ság).

(2) A tá mo ga tás ra jo go sult ság iga zo lá sá hoz a film elõ ál -
lí tó nak, il let ve a film gyár tó vál lal ko zás nak be kell je len te -
nie a film gyár tás meg kez dé sé nek idõ pont ját azt megelõ -
zõen leg alább 8 nap pal, és leg ké sõbb a for ga tás meg kez dé -
sé tõl szá mí tott 60 na pon be lül – vagy ha a gyár tá si fo lya -
mat ból csak az utó mun kát vég zik Ma gyar or szá gon, az utó -
mun ka meg kez dé sé nek nap já ig – a ké re lem be nyúj tá sá val
egy ide jû leg be kell nyúj ta nia

a) a film al ko tás vég le ges – az elõ ké szí tést, a for ga tást
és az utó mun ká la to kat is ma gá ban fog la ló – gyár tá si ter -
vét,

b) meg ren de lés re ké szü lõ film al ko tás ese té ben a gyár -
tás ban részt ve võ ma gyar vál lal ko zás 30 nap nál nem ré -
geb bi cég ki vo na tát, il let ve a gyár tás ban részt ve võ ma gyar 
vál lal ko zás és a kül föl di film elõ ál lí tó (meg ren de lõ) kö zöt -
ti szer zõ dést,

c) nem meg ren de lés re ké szü lõ film al ko tás ese té ben a
ma gyar film elõ ál lí tó 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tát,
a köz vet len film gyár tá si költ sé gek fe de ze tét iga zo ló ok ira -
to kat és a film al ko tás tel jes költ ség ve té sét,

d) a film al ko tás köz vet len film gyár tá si költ sé ge i re vo -
nat ko zó költ ség ve té sét (va la mennyi társ elõ ál lí tó, tá mo ga -
tó ál tal el len je gyez ve), pénz ügyi ter vét és fi nan szí ro zá si
ter vét,

e) a film elõ ál lí tó, il let ve a film gyár tó vál lal ko zás arra
vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy a 12.  § sze rint me lyik üte -
me zés ben kéri a tá mo ga tá si iga zo lá sok ki adá sát.

(3) Ha a (2) be kez dé sé ben fel so rolt ada tok ban vál to zás
kö vet ke zik be, azt az ott meg ha tá ro zot tak sze rint a film -
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elõ ál lí tó, il let ve a film gyár tó vál lal ko zás kö te les a ha tó -
ság nak a vál to zás tól szá mí tott 15 na pon be lül be je len te ni.

(4) Ha a (3) be kez dés sze rin ti be je len tés ben fog lal tak
alap ján a tá mo ga tás ra jo go sult ság fel té te le i ben vál to zás
kö vet ke zik be, a ha tó ság hi va tal ból meg in dít ja a tá mo ga -
tás ra jo go sult ság iga zo lá sá val, il let ve a tá mo ga tá si iga zo -
lás sal kap cso la tos el já rást.

(5) A ha tá ro za tot a ha tó ság a film elõ ál lí tón, il let ve a
film gyár tó vál lal ko zá son kí vül meg kül di a film al ko tás ré -
szé re köz vet len ál la mi tá mo ga tást nyúj tó szer ve ze tek -
nek – a (4) be kez dés ese tén pe dig az Adó- és Pénz ügyi El -
len õr zõ Ha tó ság nak (a továb biak ban: ál la mi adó ha tó -
ság) – is.

A támogatási igazolás

11.  §

(1) A ha tó ság a Tv. 19.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja és
31.  § (3) be kez dé se, va la mint a tár sa sá gi adó ról és az osz -
ta lék adó ról  szóló 1996. évi LXXXI. tör vény (a továb biak -
ban: Tao. tv.) 4.  §-ának 36. pont ja alap ján a film elõ ál lí tó -
nak, il let ve a film gyár tó vál lal ko zás nak a ké rel mé re adja
ki a köz ve tett ál la mi tá mo ga tá sok igény be vé te lé re jo go sí tó 
tá mo ga tá si iga zo lá so kat.

(2) A ké re lem hez csa tol ni kell:

a) az adott film al ko tás köny ve lé si té te le it tar tal ma zó
fõ köny vi ki vo na tot, fõ köny vi kar to no kat, va la mint

b) a tá mo ga tás ra jo go sult ság meg ál la pí tá sa so rán el fo -
ga dott költ ség ve tés alap ján és ro vat kód ja i nak bon tá sá ban
ké szí tett, a ké re lem ben fel tün te tett és az azt meg elõ zõ idõ -
szak tény le ges költ sé ge it tar tal ma zó költ ség ki mu ta tást.

(3) A ké re lem ben vagy leg ké sõbb a ké re lem be nyúj tá sát 
kö ve tõ 20 na pon be lül meg kell je löl ni a tá mo ga tó ne vét,
szék he lyét, adó szá mát és csa tol ni kell az iga zo lás igény be -
vé te lé nek jo go sult sá gát bi zo nyí tó szer zõ dést.

(4) A tá mo ga tá si iga zo lás – a Tao. tv. 4.  § 36. pont já ban
meg ha tá ro zot ta kon túl – tar tal maz za film al ko tás cí mét és
nyil ván tar tá si szá mát, a ké re lem ben fel tün te tett idõ sza kot
és a köz vet len film gyár tás költ sé ge i nek erre az idõ szak ra
esõ össze gét.

(5) A ha tó ság a ki adott tá mo ga tá si iga zo lá sok kal össze -
füg gés ben bir to ká ba ke rült ok ira to kat az iga zo lás ki adá sá -
nak évét kö ve tõ tíz évig kö te les meg õriz ni.

12.  §

(1) A ha tó ság a tá mo ga tá si iga zo lást – a (2) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – a film al ko tás gyár tá sá nak

le zá rá sát köve tõen, a film al ko tás köz vet len film gyár tá si
költ sé ge i nek egé szé re vo nat ko zó an adja ki.

(2) A film elõ ál lí tó vagy film gyár tó vál lal ko zás jo go sult
a tá mo ga tá si iga zo lás ki adá sá ra vo nat ko zó ké rel mét nap tá -
ri hó na pok sze rin ti vagy nap tá ri ne gyed évi üte me zés ben
kér ni, ha a film al ko tás gyár tá sa nem fe je zõ dik be ki lenc
hó na pon be lül vagy a film al ko tás köz vet len film gyár tá si
költ sé gei a 150 mil lió fo rin tot meg ha lad ják.

(3) A (2) be kez dés ben fog lal tak al kal ma zá sa ese tén az
egy-egy iga zo lás ban sze rep lõ összeg – ugyan azon film hez
több tá mo ga tó ré szé re tör té nõ iga zo lás ki adá sa ese tén az
együt tes összeg – leg fel jebb az iga zo lás ki adá sá ig fel me -
rült köz vet len film gyár tá si költ ség 20 szá za lé ká ig ter -
jedhet.

13.  §

(1) A köz vet len film gyár tá si költ sé gek kö zött az a film -
gyár tá si és film gyár tás-elõ ké szí té si költ ség is mer he tõ el,
ame lyet a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény (a továb -
biak ban: Számtv.) 160.  § (3) be kez dé sé nek a)–b) pont já -
ban meg ne ve zett szám lá kon szá mol nak el, és amely

a) a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII.
tör vény, az egy sze rû sí tett vál lal ko zá si adó ról  szóló 2002.
évi XLIII. tör vény, a Tao. tv. vagy az egy sze rû sí tett köz te -
her vi se lé si hoz zá já ru lás ról  szóló 2005. évi CXX. tör vény
sze rin ti adó kö te le zett ség alá esõ, il let ve a költ ség ve té si
szerv nél be vé telt ered mé nye zõ kö te le zett ség tel je sí té sé -
vel, va la mint a film gyár tás sal kap cso lat ban tel je sí tett sze -
mé lyi jel le gû ki fi ze té sek után fi ze ten dõ já ru lék kö te le zett -
ség tel je sí té sé vel össze füg gés ben, az e ren de let 6.  §-ában
meg ha tá ro zott nyil ván tar tás ba vé te li ké re lem be nyúj tá sát
köve tõen ke let ke zett, és

b) meg fe lel a (2)–(11) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott
to váb bi fel té te lek nek.

(2) A ha tó ság a gyár tá si üte me zés adott sza ka szá ra esõ
összeg ként csak azon költ sé ge ket ve szi figye lembe, ame -
lyek a ké re lem ben fel tün te tett idõ szak kez dõ és zá ró nap ja
kö zöt ti tel je sí tés hez kap cso lód nak.

(3) Csak az a költ ség is mer he tõ el köz vet len film gyár tá -
si költ ség ként, amely nek tel je sí té sét iga zo ló ok irat a vég -
le ges gyár tá si terv nek meg fe le lõ gyár tá si idõ szak ban, il let -
ve a gyár tás hoz kap cso ló dó an a gyár tá si terv ben sze rep lõ
be fe je zé si idõ pon tot kö ve tõ há rom hó na pon be lül kelet -
kezik.

(4) Nem szá mol ha tó el az a költ ség, amely nek te kin te té -
ben az adott jog vi szony jo go sult ja és kö te le zett je ugyan az
a szerv vagy sze mély.

(5) A köz vet len film gyár tá si költ sé gek kö zött a film al -
ko tás alap já ul szol gá ló mû meg fil me sí tés hez kap cso ló dó
szer zõi és szom szé dos jogi jog díj azon össze ge szá mol ha -
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tó el, amely nem ha lad ja meg a film al ko tás köz vet len film -
gyár tá si költ sé gek 4%-át.

(6) A rek lám és pro pa gan da költ sé gek kö zül ki zá ró lag a
gyár tás hoz kap cso ló dó azon rek lám költ sé gek szá mol ha -
tók el, ame lyek nem ha lad hat ják meg a köz vet len film -
gyár tá si költ ség ként el szá molt összeg 2%-át, de leg fel jebb 
az 5 mil lió fo rin tot. Nem te kin ten dõ gyár tás hoz kap cso ló -
dó rek lám költ ség nek a film rek lá mo zá sát szol gá ló bár mi -
lyen rek lám fe lü let-vá sár lás, kü lö nö sen az írott saj tó ban,
köz té ri he lye ken vagy jár mû ve ken el he lye zett, to váb bá rá -
di ó ban vagy te le ví zi ó ban meg je len te tett hir de tés.

(7) Tár gyi esz köz be szer zés ese tén csak a film gyár tás -
hoz köz vet le nül be szer zett esz köz nek a Számtv. 52.  §-a
sze rin ti ér ték csök ke né se szá mol ha tó el, leg fel jebb a film -
gyár tás meg kez dé sé tõl a gyár tás be fe je zé sé ig tar tó idõ -
szak ra. Ha az esz közt egy szer re több film gyár tás hoz is
hasz nál ják, úgy az el szá mol ha tó költ sé ge ket a gyár tá sok
kö zött a film gyár tó vál lal ko zás szám vi te li po li ti ká já ban
rög zí tett meg osz tás sze rint ará nyo san fel kell osz ta ni.

(8) A film gyár tás hoz kap cso ló dó uta zá si költ sé gek ak -
kor szá mol ha tók el köz vet len film gyár tá si költ ség ként, ha
leg alább az uta zás ki in du ló ál lo má sa vagy cél ál lo má sa
Ma gyar or szá gon van.

(9) A film gyár tás hoz kap cso ló dó szál lás költ sé gek kö zül 
csak a bel föl di szál lás költ sé gek szá mol ha tók el köz vet len
film gyár tá si költ ség ként.

(10) A Számtv. 3.  §-a (4) be kez dé sé nek 1. pont já ban
meg ha tá ro zott köz ve tí tett szol gál ta tást tar tal ma zó költ sé -
gek bõl a szál lí tó ál tal kül föld rõl igény be vett szol gál ta tás
ér té ke nem szá mol ha tó el. A kül föld rõl igény be vett köz -
ve tí tett szol gál ta tás ér té ké rõl a film gyár tó vál lal ko zás nak
nyi lat koz ni kell. A ha tó ság in do kolt eset ben az el len õr zé si
jo gát a köz ben sõ szer zõ dõ fe lek, il let ve al vál lal ko zók el -
len õr zé sé vel a szol gál ta tás tény le ges tel je sí tõ jé vel szem -
ben is ér vé nye sít he ti.

(11) Va la mely ren dez vény rõl ké szí tett film al ko tás ese -
tén csak a film gyár tás hoz köz vet le nül kap cso ló dó olyan
költ sé gek szá mol ha tók el, ame lyek nem a ren dez vény lét -
re ho zá sá hoz kap cso lód nak. Ha a ren dez vény lét re ho zá sá -
hoz és a film gyár tás hoz kap cso ló dó költ sé gek nem kü lö -
nít he tõ ek el egy ér tel mû en, ak kor azok nem szá mol ha tók el 
köz vet len film gyár tá si költ ség ként.

IV. Fejezet

A HATÓSÁG EGYÉB FELADATAI

Helyszíni ellenõrzés

14.  §

A ha tó ság a film gyár tá sá nak meg kez dé sé tõl a film be -
mu ta tá sá nak nap já ig hely szí ni el len õr zést foly tat hat le.

Adatszolgáltatás

15.  §

(1) A ha tó ság ál tal a Tv. 27–32.  §-ai és az e ren de let
alap ján nyil ván tar tott ada tok nak azt a kö rét, ame lyet köz -
zé tesz nek, va la mint a köz zé té tel mód ját e ren de let mel lék -
le te tar tal maz za.

(2) A ha tó ság vég zi az Eu ró pai Au di o vi zu á lis Ob szer -
va tó ri um (Eu ro pe an Au di o vi su al Ob ser va to ry) ál tal a
moz gó kép szak mai te rü let re vo nat ko zó ada tok ma gyar or -
szá gi gyûj té sét és azo kat az Ob szer va tó ri um szá má ra to -
váb bít ja.

V. Fejezet

A HATÓSÁG ELJÁRÁSAIÉRT FIZETENDÕ
IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

16.  §

(1) Az 1.  § sze rin ti elsõ fokú film be so ro lá si el já rás díja
film al ko tá son ként 15 000 fo rint, a má sod fo kú el já rás díja
7500 fo rint.

(2) A 2.  § sze rin ti so ron kí vü li elsõ fokú film be so ro lá si
el já rás díja film al ko tá son ként 100 000 fo rint, a má sod fo kú 
el já rás díja 50 000 fo rint.

(3) A 4.  § sze rin ti film be so ro lá si el já rá sért fi ze ten dõ díj
film al ko tá son ként:

a) a 4.  § (2) be kez dé sé nek ha tá lya alá esõ film al ko tá sok 
ese té ben az elsõ fokú el já rás díja 5000 fo rint, a má sod fo kú
el já rás díja 2500 fo rint,

b) min den egyéb film al ko tás ese té ben az elsõ fokú el já -
rás díja 10 000 fo rint, a má sod fo kú el já rás díja 5000 fo rint.

(4) Az 5.  § sze rin ti elsõ fokú film be so ro lá si el já rás díja
film al ko tá son ként 20 000 fo rint, a má sod fo kú el já rás díja
10 000 fo rint.

(5) A 6.  § sze rin ti moz gó kép szak mai szer ve ze tek és ter -
mé sze tes sze mé lyek nyil ván tar tás ba vé te li el já rá sá ért fi ze -
ten dõ díj:

a) ter mé sze tes sze mé lyek ese té ben az elsõ fokú el já rás
díja 5000 fo rint, a má sod fo kú el já rás díja 2500 fo rint,

b) szer ve ze tek ese té ben az elsõ fokú el já rás díja 20 000
fo rint, a má sod fo kú el já rás díja 10 000 fo rint.

(6) A 10.  § sze rin ti tá mo ga tás ra jo go sult ság iga zo lá sá ért 
fi ze ten dõ díj:

a) a 12.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben

aa) az el sõ fo kú el já rás díja nem meg ren de lés re ké szü lõ 
film al ko tás ese tén 50 000 Ft, meg ren de lés re ké szü lõ film -
al ko tás ese tén 250 000 Ft,
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ab) a má sod fo kú el já rás díja 25 000 Ft;
b) a 12.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott havi üte me -

zés ese tén
ba) az el sõ fo kú el já rás díja nem meg ren de lés re ké szü lõ 

film al ko tás ese tén 500 000 Ft, meg ren de lés re ké szü lõ
film al ko tás ese tén 1 000 000 Ft,

bb) a má sod fo kú el já rás díja 25 000 Ft;
c) a 12.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ne gyed éves

üte me zés ese tén
ca) az el sõ fo kú el já rás díja nem meg ren de lés re ké szü lõ

film al ko tás ese tén 300 000 Ft, meg ren de lés re ké szü lõ
film al ko tás ese tén 750 000 Ft,

cb) a má sod fo kú el já rás díja 25 000 Ft;
d) ha a köz vet len film gyár tá si költ ség nem ha lad ja meg

az 50 000 000 Ft-ot, az el sõ fo kú el já rás díja 25 000 Ft, a
má sod fo kú el já rás díja 25 000 Ft.

17.  §

(1) A ha tó ság el já rá sa i ért a dí ja kat a ha tó ság Ma gyar Ál -
lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-01461769-00000000
szá mú elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra kell be fi -
zet ni. Az el já rá si dí jak be fi ze té se so rán a „Film iro da”
meg je lö lést, a 10.  § sze rin ti tá mo ga tás ra jo go sult ság irán ti
el já rás dí já nak be fi ze té se so rán a film al ko tás azo no sí tá si
szá mát is fel kell tün tet ni.

(2) A díj fi ze té si kö te le zett ség ke let ke zé sé re az il le té -
kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény (a továb biak ban:
Itv.) 3.  §-ának (4) be kez dé sét, a díj fi ze tés tár gyá ra az Itv.
28.  §-ának (2)–(3) be kez dé sét, a díj fi ze tés alap já ra az Itv.
30.  §-ának (2)–(3) be kez dé sét, a díj fi ze tés re kö te le zet tek
kö ré nek meg ál la pí tá sá ra az Itv. 31–32.  §-ait, a díj fi ze tés
mód já ra az Itv. 73.  §-ának (4)–(6) be kez dé se it és (12) be -
kez dé sét, il let ve az Itv. 73/A.  §-át, a díj fi ze tés tör lé sé re és
vissza té rí té sé re az Itv. 79.  §-ának (1)–(2) be kez dé se it és az 
Itv. 80.  §-a (1) be kez dé sé nek f), g) és j) pont ja it, a díj fi ze -
tés sel kap cso la tos mu lasz tás ra az Itv. 82.  §-át, a díj fi ze tés
el évü lé sé re az Itv. 86.  §-át, az Itv.-ben nem sza bá lyo zott
el já rá si kér dé sek re – a be haj tás ra vo nat ko zó sza bá lyok ki -
vé te lé vel – az Itv. 88.  §-ának (1) be kez dé sét meg fele lõen
kell al kal maz ni az zal, hogy il le ték he lyett dí jat, ál la mi
adó ha tó ság he lyett a ha tó sá got, le let he lyett pe dig jegy zõ -
köny vet kell ér te ni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18.  §

(1) Ez a ren de let 2008. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it – a (2) be kez dés ki vé te lé vel – a ha tály ba lé pé se
után in dí tott ügyek ben kell al kal maz ni.

(2) A Nem ze ti Film iro da szer ve ze té nek, mû kö dé sé nek
és el já rá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 14/2004.
(VI. 9.) NKÖM–PM együt tes ren de let (a továb biak -
ban: R.) 11.  §-a sze rint – az e ren de let ha tály ba lé pé se
elõtt – in dult nyil ván tar tás ba vé te li el já rás alap ján in dí tott
tá mo ga tá si iga zo lá sok ki adá sá ra vo nat ko zó ügyek ben az
R. ren del ke zé se it kell al kal maz ni ak kor is, ha a tá mo ga tá si
iga zo lás ki adá sá ra vo nat ko zó el já rás e ren de let ha tály ba lé -
pé sét köve tõen in dult.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Nem ze ti Film iro da szer ve ze té nek, mû kö dé sé nek

és el já rá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 14/2004.
(VI. 9.) NKÖM–PM együt tes ren de let és

b) a moz gó kép szak mai és a saj tó nyil ván tar tá si ha tó ság
Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett szám la szá má nak mó -
do sí tá sá ról  szóló 23/2007. (IV. 2.) OKM ren de let ha tá lyát
vesz ti.

Dr. Hil ler Ist ván s. k., Dr. Ve res Já nos s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter pénz ügy mi nisz ter

Melléklet
a 12/2008. (III. 29.) OKM–PM együttes rendelethez

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapján
nyilvánosságra hozott adatok

1. A Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal a sta tisz ti ká ról 
 szóló 1993. évi XLVI. tör vény, a moz gó kép rõl  szóló 2004. 
évi II. tör vény 30.  §-a, és a moz gó kép rõl  szóló 2004. évi
II. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 12/2008. (III. 29.)
OKM–PM együt tes ren de let 15.  § (1) be kez dé se alap ján a
ma gyar or szá gi 35 mm-es fil met for gal ma zó vál la la tok tól
kért ada to kat a ha tó ság hi va ta los hon lap ján a kö vet ke zõ
adat táb lá kon te szi nyil vá nos sá:

Havi rend sze res ség gel

A tárgy hó 52 he tes hal mo zott top lis tá ja

Film ma gyar címe
Film ere de ti címe
Gyár tó or szág
For gal ma zó
In du ló kó pia szám
Be mu ta tó idõ pont ja
Elõ adás szám
Jegy be vé tel (HUF)
Át la gos jegy be vé tel (elõ adá son ként)
Összes né zõ szám
Fi ze tõ né zõ szám (csak a tárgy év utol só hó nap já -

ban – évi össze sí tés ben)
Át la gos né zõ szám (elõ adá son ként)
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Az NFI ál tal re giszt rált art-fil mek havi 52 he tes hal mo -
zott top lis tá ja

Film ma gyar címe
Film ere de ti címe
Gyár tó or szág
For gal ma zó
In du ló kó pia szám
Be mu ta tó idõ pont ja
Elõ adás szám
Jegy be vé tel (HUF)
Összes né zõ szám

Ma gyar fil mek havi 52 he tes hal mo zott top lis tá ja

Film ere de ti címe
For gal ma zó
In du ló kó pia szám
Be mu ta tó idõ pont ja
Elõ adás szám
Jegy be vé tel (HUF)
Összes né zõ szám

Éves rend sze res ség gel

Ma gyar or szá gi film be mu ta tók adott évi lis tá ja a for gal -
ma zás ból szár ma zó össz be vé tel alap ján

Adott évi film for gal ma zás az elõ zõ évi ada tok tük ré ben
(csak há rom össze sí tett adat: elõ adás szám, pénz tá ri jegy -
be vé tel, lá to ga tó szám)

Ma gyar film be mu ta tók adott évi lis tá ja a for gal ma zás -
ból szár ma zó össz be vé tel alap ján

A Nem ze ti Film iro da ál tal re giszt rált art-fil mek adott
évi lis tá ja a for gal ma zás ból szár ma zó össz be vé tel alap ján

2. A Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal a sta tisz ti ká ról 
 szóló 1993. évi XLVI. tör vény, a moz gó kép rõl  szóló 2004. 
évi II. tör vény 30.  §-a, és a moz gó kép rõl  szóló 2004. évi
II. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 12/2008. (III. 29.)
OKM–PM együt tes ren de let 15.  § (1) be kez dé se alap ján a
ma gyar or szá gi VHS-DVD for gal ma zók tól kért ada to kat a
ha tó ság a hi va ta los hon lap ján kö vet ke zõ adat táb lá kon te -
szi nyil vá nos sá:

Havi rend sze res ség gel

Film ma gyar címe
Film ere de ti címe
Gyár tó or szág
For gal ma zó
Mû faj/jel leg
Szink ron/fel irat

Éves rend sze res ség gel

Film ma gyar címe
Film ere de ti címe
Gyár tó or szág
For gal ma zó
Hor do zó
Jog ter je de lem
Jog fel hasz ná lás idõ tar ta ma

Kor ha tár-be so ro lás
Mû faj/jel leg
Szink ron/fel irat

3. A Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal a sta tisz ti ká ról 
 szóló 1993. évi XLVI. tör vény, a moz gó kép rõl  szóló 2004. 
évi II. tör vény 30.  §-a, és a moz gó kép rõl  szóló 2004. évi
II. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 12/2008. (III. 29.)
OKM–PM ren de let 15.  § (1) be kez dé se alap ján a ma gyar -
or szá gi  moziüzemeltetõktõl kért ada to kat a hi va ta los hon -
lap ján a kö vet ke zõ adat táb lá kon te szi nyil vá nos sá:

Ne gyed éves rend sze res ség gel

Ma gyar or szá gi art-mo zi

Mozi név
Te le pü lés
Ve ze tõ

Éves rend sze res ség gel

Ma gyar or szá gi mo zik

Mozi név
Ir.szám
Te le pü lés
Utca, ház szám
Üze mel te tõ
Ir.szám
Te le pü lés
Utca, ház szám
Be fo ga dó ké pes ség
Te rem szám
Elõ adás szám
Né zõ szám
Jegy be vé tel

Mo zik for gal ma zá si ada tai me gyék sze rint

Me gye név
Mo zi szám
Te rem szám
Be fo ga dó ké pes ség
Összes for ga lom
 Elõ adás szám
 Né zõ szám
 Be vé tel
Ma gyar film
 Elõ adás szám
 Né zõ szám
 Be vé tel

4. A moz gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör vény 27.  §
(1) be kez dés alap ján a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
ál tal nyil ván tar tás ba vett moz gó kép szak mai szer ve ze tek
kö vet ke zõ ada ta it te szi nyil vá nos sá hon lap ján:

Havi rend sze res ség gel

Re giszt rá ci ós szám
Szer ve zet neve
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Szer ve zet címe
Ügy ve ze tõ neve
Te le fon szám 

5. A moz gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör vény 29.  §
(3) be kez dés alap ján a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
ál tal nyil ván tar tás ba vett, és a kis ko rú ak vé del me ér de ké -
ben a 21.  § alap ján be so rolt Ma gyar or szá gon for ga lom ba
ke rü lõ film al ko tá sok kö vet ke zõ kor ha tár-ka te gó ri á i ra vo -
nat ko zó ada ta it te szi nyil vá nos sá hon lap ján:

A Kor ha tár Bi zott ság ülé sét kö ve tõ 48 órán be lül

Re giszt rá ci ós szám
Film ere de ti címe
Film ma gyar címe
Kor ha tár-ka te gó ria
Hor do zó
 DVD
 VHS
Jog erõ dá tu ma

6. A moz gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör vény 29.  §
(3) be kez dés alap ján a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
ál tal nyil ván tar tás ba vett, és a film ter jesz tés tá mo ga tá sa ér -
de ké ben a 25.  § (1) alap ján art mi nõ sí tést ka pott, Ma gyar -
or szá gon for ga lom ba ke rü lõ film al ko tá sok kö vet ke zõ ada -
ta it te szi nyil vá nos sá hon lap ján:

A Film szak mai Bi zott ság ülé sét kö ve tõ 48 órán be lül

Ügy szám
Film ere de ti címe
Film ma gyar címe
For gal ma zó

7. A ma gyar rész vé te li ará nyok alap ján be so rolt fil mek
aláb bi ada tai nyil vá no sak:

Film címe
Ügy fél neve
Ha tá ro zat kel te
Ha tá ro zat szá ma
Film al ko tás be so ro lá si ka te gó ri á ja
Film al ko tás tí pu sa
Ko pro duk ci ós part ne rek neve
Film al ko tás ren de zõ je
Film al ko tás for ga tó könyv író ja
Film al ko tás ze ne szer zõ je
Film al ko tás ope rat õre
Film al ko tás fõ sze rep lõi
For ga tá si hely szí nek
For ga tás kez dõ nap ja

8. A köz ve tett tá mo ga tá sért nyil ván tar tás ba vett film al -
ko tá sok aláb bi ada tai nyil vá no sak:

Film al ko tás címe
Ügy fél neve

Ügy fél azo no sí tó szá ma
Film al ko tás azo no sí tószá ma
Film al ko tás tí pu sa
Nyil ván tar tás ba vé tel dá tu ma
Film al ko tás pro du ce re
Tel jes költ ség ve tés
Tá mo gat ha tó ság ará nya
Köz vet len film gyár tá si költ sé gek
Köz vet len ál la mi tá mo ga tás össze ge
Köz ve tett ál la mi tá mo ga tá sok vár ha tó össze ge

9. Bér mun kák ese té ben a 8. pont ban fel so rolt ada tok
mel lett az aláb bi ada tok nyil vá no sak:

Film al ko tás ren de zõ je
Film al ko tás for ga tó könyv író ja
Film al ko tás ze ne szer zõ je
Film al ko tás ope rat õre
Film al ko tás fõ sze rep lõi
For ga tá si hely szí nek
For ga tás kez dõ nap ja

10. A nyil ván tar tás ba vett art mo zik aláb bi ada tai nyil -
vá no sak:

Art mozi neve
Art mozi címe
Art mozi üze mel te tõ jé nek neve
Art ter mek szá ma

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnökének
k ö z l e m é n y e

a személyi jövedelemadó meghatározott részének
felhasználásáról rendelkezõ magánszemély

nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történõ
technikai szám kiadásáról

A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az adó -
zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról szó ló 1996. évi
CXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Tv.) 4/A. §-ának (2) be -
kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en az Adó- és Pénz ügyi
El len õr zé si Hi va tal a Tv. 4/A. § (1) be kez dé se sze rin ti ked -
vez mé nye zett ré szé re a kö vet ke zõ tech ni kai szá mot adja,
amely re elsõ al ka lom mal a 2009. év ben le het ren del kez ni:

Sor -
szám

Ked vez mé nye zett Tech ni kai szám

1. Szent Ka mill Ke resz tény Egy ház 1713

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
elnöke
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Az Oktatási Hivatal közleménye
a Magyar Köztársaság területén

engedéllyel mûködõ
 külföldi felsõoktatási intézményekrõl

(2008. március 3-ai állapot szerint)

1. Ang lia Rus kin Uni ver sity (ko ráb ban: Ang lia Poly -
tech nic Uni ver sity)

Chelms ford Cam pus, Bis hop Hall Lane, Chelms ford
CM1 1SQ, Egye sült Ki rály ság

2. Ban kov ní ins ti tut vy so ká Óko la
170 00 Pra ha 7, Ove nec ká 9/380., Cseh or szág

3. Buc king hams hi re Chil terns Uni ver sity Col le ge
High Wy com be Cam pus, Qu e en Ale xand ra Road, High

Wy com be,
Buc king hams hi re HP11 2JZ, Egye sült Ki rály ság

4. Case Wes tern Re ser ve Uni ver sity of Cle ve land,
Ohio

10900 Euc lid Ave nue, Cle ve land, Ohio 44106-7001,
Ame ri kai Egye sült Ál la mok

5. Cent ral Eu ro pe an Uni ver sity, New York
400 West 59th Stre et, New York, N.Y. 10019, Ame ri kai

Egye sült Ál la mok

6. Champ la in Col le ge
163 So uth Wil lard Stre et, PO Box 670 Bur ling ton, Ver -

mont 05402-0670,
Ame ri kai Egye sült Ál la mok

7. Éco le Su pé ri e u re des Sci en ces Com mer ci a les d’An -
gers

1 Rue La ka nal, BP 40348, F-49003 An gers Ce dex 01,
Fran cia or szág

8. Fer nu ni ver si tät Ge samt hochs chu le – in Ha gen
58084 Ha gen, Kon kor di ast ras se 5., Né met or szág

9. Fri ed rich-Ale xan der Uni ver si tät Er lan gen-Nürn berg
Post fach 3520 D-91023 Er lan gen, Né met or szág

10. Li ver po ol John Mo o res Uni ver sity
Eger ton Co urt, 2 Rod ney Stre et, Li ver po ol, L3 5UX,

Egye sült Ki rály ság

11. McDa ni el Col le ge (ko ráb ban: Wes tern Ma ry land
Col le ge)

2 Col le ge Hill, West mins ter, MD 21157-4390, Ame ri -
kai Egye sült Ál la mok

12. Ox ford Bro o kes Uni ver sity
Gip sy Lane Cam pus, He a ding ton Ox ford OX3 OBP,

Egye sült Ki rály ság

13. Swin bur ne Uni ver sity of Tech no logy
Hawt horn Cam pus, PO Box 218, Hawt horn, Vic to ria

3122, Auszt rá lia

14. Uni ver si ta tea de Me di cin| Õi Far ma cie din T>rgu
MureÕ

Str. Gh. Ma ri nes cu 38, T>rgu MureÕ (Ma ros vá sár hely),
Ro má nia

15. Uni ver si té de Pi car die Ju les Ver ne
80025 Ami ens, Che min du Thil, Ce dex 1., Fran cia or szág

16. Uni ver sity of Dur ham
Mill Hill Lane, Dur ham City, DH1 3 LB, Egye sült Ki -

rály ság

17. Uni ver sity of Hert fords hi re
Hert ford Cam pus, Mang ro ve Road, Hert ford, Herts,

SG13 8QF, Egye sült Ki rály ság

18. Uni ver sity of San Fran cis co
2130 Ful ton Stre et, San Fran cis co, CA 94117-1080,

Ame ri kai Egye sült Ál la mok

19. Uni ver sity of Sun der land
Ry ho pe Road, Sun der land SR2 7EE, Egye sült Ki rály ság

20. Webs ter Uni ver sity
Vi en na Cam pus, Berch told gas se 1, 1220 Vi en na,

Auszt ria

Oktatási Hivatal
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési Mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta
meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende-
letek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb  határozatok) köz li. Ne gye dik fõ-
ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ-
szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves
pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.
2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a
 kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
     cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 317-9999, 266-9290/240, 241, 245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

08.0957 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.



A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 317-9999, 266-9290/240, 241, 245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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