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V. A Kormány tagjainak
rendeletei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

98/2008. (VIII. 6.) FVM
rendelete

a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján
2007/2008. évi végrehajtási idõszakban nyújtott

méhészeti támogatások igénybevételének
részletes szabályairól szóló

153/2007. (XII. 22.) FVM rendelet
módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a következõket rendelem el:

1. §

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján
2007/2008. évi végrehajtási idõszakban nyújtott méhé-
szeti támogatások igénybevételének részletes szabályairól
szóló 153/2007. (XII. 22.) FVM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) a következõ alcímekkel és 15/A–15/C. §-sal egé-
szül ki:

„Az újkori nosema-kór járványtana, valamint
a védekezés lehetõségei tanulmányozásának

támogatása

15/A. § (1) A 3. § f) pontja szerinti támogatás az újkori
nosema-kór járványtanának, valamint a védekezés lehetõ-
ségeinek tanulmányozásához vehetõ igénybe, amely tar-
talmazza a fertõzési gócok felderítését, azok környezet-
analitikai vizsgálatát, különbözõ gyógyhatású készítmé-
nyek és gyógyszerek hatóanyagai hatékonyságának össze-
hasonlító vizsgálatát, valamint a begyûjtött adatok feldol-
gozását és az eredmények kiértékelését. Az OMME az
eredményeket a kutatási összefoglaló kézhezvételétõl szá-
mított 60 napon belül a honlapján és a szakmai lapban köz-
zéteszi. A támogatás keretösszege a 2007/2008. évi végre-
hajtási idõszakra legfeljebb 3000 euró.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevételére
az OMME jogosult.

(3) Támogatás igényelhetõ:
a) fertõzési gócok felderítése érdekében történõ utazás

költségeire, így a menetjegy vételárára, vagy az APEH
által közzétett, a tevékenységhez használt gépjármûvek
fogyasztási normáiról szóló tájékoztató, valamint az alkal-
mazható üzemanyagokról szóló közlemény alapján tény-
legesen számított és elszámolt üzemanyagköltségre,
összesen legfeljebb a jogcím keretösszegének ötven száza-
léka mértékéig;

b) gyógyhatású készítmények és gyógyszerek beszer-
zési költségére;

c) laboratóriumi költségekre;
d) adatfeldolgozás költségeire.
(4) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) az adott jogcím végrehajtására vonatkozó vállalko-

zói vagy megbízási szerzõdés másolatát, amennyiben a
végrehajtás szolgáltatás igénybevételével történik (a szer-
zõdésben külön fel kell tüntetni a részt vevõ kutatók nevét,
beosztását és feladatkörét);

b) a kutatási témához kapcsolódó költségeket igazoló
bizonylatok (számlák, útnyilvántartás, kifizetést igazoló
bizonylatok) másolati példányait;

c) a vizsgálat részletes ismertetését, valamint a kutatási
eredmény összefoglalóját;

d) a közzétételrõl szóló tájékoztatást.

Fenológiai és meteorológiai
méhészeti-megfigyelõhálózat kialakításának

és mûködtetésének támogatása

15/B. § (1) A 3. § f) pontja szerinti támogatás a meteoro-
lógiai mérõállomásokkal felszerelt, mézelõ növények
fenológiai megfigyelését végzõ méhész-önkéntesekbõl
álló országos hálózat kialakításához és mûködtetéséhez
vehetõ igénybe. Támogatási kérelem egyszeri alkalommal
nyújtható be. A támogatás keretösszege a 2007/2008. évi
végrehajtási idõszakra legfeljebb 40 000 euró.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevételére
az OMME jogosult.

(3) Támogatás igényelhetõ:
a) mérõállomások, kiegészítõ szenzorok és kliensek

beszerzésének és helyszíni telepítésének költségeire;
b) központi adatbázis és adatfeldolgozó szoftver kiala-

kítására;
c) megfigyelõk képzésének költségeire.
(4) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) az adott jogcím végrehajtására vonatkozó vállalko-

zói vagy megbízási szerzõdést, amennyiben a végrehajtás
szolgáltatás igénybevételével történik, illetve a teljesítési
igazolás másolatát, valamint a megfigyelõkkel kötött
együttmûködési megállapodás másolatát;

b) a megfigyelõ-hálózat mûködtetéséhez kapcsolódó
költségeket igazoló bizonylatok (az OMME nevére kiállí-
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tott szám lák és ki fi ze tést iga zo ló bi zony la tok) má so la ti
pél dá nya it.

Méhegészségügyi és környezet-terhelési
monitoring-vizsgálat

15/C.  § (1) A 3.  § f) pont ja sze rin ti tá mo ga tás a méh csa -
lá dok méh egész ség ügyi (var roa atka, no se ma, ví ru sok,
spi ro plaz mó zis) és kör nye zet-ter he lé si (szer ma rad vány)
mo ni tor ing-vizs gá la ta el vég zé sé hez ve he tõ igény be. Az
OMME az ered mé nye ket leg ké sõbb au gusz tus 30-áig a
hon lap ján, és a 2008. év so rán a szak mai lap ban közzé -
teszi. Tá mo ga tá si ké re lem egy sze ri al ka lom mal nyújt ha tó
be. A tá mo ga tás ke ret össze ge a 2007/2008. évi vég re haj tá -
si idõ szak ra leg fel jebb 20 000 euró.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás igény be vé te lé re
az OMME jo go sult.

(3) Tá mo ga tás igé nyel he tõ fi a sí tá sos lép, méh hul la, élõ
mé hek, kul túr nö vé nyek, vi rág por, va la mint méh ke nyér la -
bo ra tó ri u mi vizs gá la tá nak költ sé ge i re az (1) be kez dé sé ben 
fel so rol tak sze rint.

(4) A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell:

a) a la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok meg ren de lõ lap ja i nak
má so la tát;

b) a la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok ered mé nye i nek máso -
latát;

c) a la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok költ sé ge it iga zo ló bi -
zony la tok (az OMME ne vé re ki ál lí tott szám lák és ki fi ze -
tést iga zo ló bi zony la tok) má so la ti pél dá nya it;

d) a köz zé té tel rõl  szóló tá jé koz ta tást.”

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép
 hatályba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
4.  § (3) be kez dé sé ben, a 13.  § (1) be kez dé sé ben, a 14.  §
(1) be kez dé sé ben, va la mint a 15.  § (1) be kez dé sé ben a
„(2) be kez dé sé nek” szö veg rész, az R. 5.  § (1) be kez dé -
sé ben, a 6.  § (1) be kez dé sé ben, a 7.  § (1) be kez dé sé ben,
a 8.  § (1) bekezdé sében, 9.  § (1) be kez dé sé ben, a 10.  §
(1) be kez dé sé ben, a 11.  § (1) be kez dé sé ben, va la mint a
12.  § (1) be kez dé sé ben a „(2) be kez dés” szö veg rész 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

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

99/2008. (VIII. 6.) FVM
rendelete

a mezõgazdasági vállalkozások által
de minimis támogatásként igénybe vehetõ

 intézményi kezességvállalásról szóló
 50/2007. (VI. 27.) 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 szó ló 2007. évi XVII. tör -
vény 81. § (4) be kez dé sé ben 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 szó ló 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. §

(1) A me zõ gaz da sá gi vál lal ko zá sok ál tal de mi ni mis tá -
mo ga tás ként igény be ve he tõ in téz mé nyi ke zes ség vál la lás -
ról szó ló 50/2007. (VI. 27.) FVM ren de let (a to váb bi ak -
ban: R.) 1. §  a)–e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

E ren de let al kal ma zá sá ban:
„a) me zõ gaz da sá gi te vé keny ség: 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 létre -
hozásáról, 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
szó ló 2003. szep tem ber 29-i 1782/2003/EK ta ná csi ren de -
let 2. cik ké nek c) pont ja és az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik -
ké nek a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ága zat ban nyúj tott cse kély 
össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról
szó ló 2007. de cem ber 20-i 1535/2007/EK bi zott sá gi ren -
de let 2. cik ke sze rin ti te vé keny ség;

b) ha lá sza ti te vé keny ség: a ha lá sza ti és ak va kul tú -
ra-ter mé kek pi a cá nak kö zös szer ve zé sé rõl szó ló 1999. de -
cem ber 17-i 104/2000/EK ta ná csi ren de let (a to váb bi ak -
ban: 104/2000/EK ta ná csi ren de let) 1. cik ké ben meg ha tá -
ro zott ter mé kek elõ ál lí tá sá val, fel dol go zá sá val vagy for -
gal ma zá sá val kap cso la tos te vé keny ség;

c) me zõ gaz da sá gi ter mék: az Eu ró pai Kö zös sé get lét -
re ho zó Ró mai Szer zõ dés I. mel lék le té ben fel so rolt ter mé -
kek;

d) ha lá sza ti ter mék: a 104/2000/EK ta ná csi ren de let
1. cik ké ben meg ha tá ro zott ter mé kek;
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e) me zõ gaz da sá gi ter me lõ: az ag rár de mi ni mis ren de -
let 2. cik ké nek 1. pont ja sze rin ti vál lal ko zás, amely meg -
felel az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a kis- és kö zép -
vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra tör té nõ
al kal ma zá sá ról szó ló 2001. ja nu ár 12-i 70/2001/EK bi zott -
sá gi ren de let I. mel lék le te sze rin ti mik ro-, kis- és kö zép -
vál lal ko zás meg ha tá ro zás nak;”

(2) Az R. 1. § g) és h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

E ren de let al kal ma zá sá ban:

„g) ter me lõi cso port: a ter me lõi cso por tok ról szó ló
81/2004. (V. 4.) FVM ren de let alap ján mû kö dõ, a Föld mû -
ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um (a to váb bi ak -
ban: mi nisz té ri um), il let ve 2005. no vem ber 1-jét meg elõ -
zõ en a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter ál tal
ter me lõi cso port ként el is mert szö vet ke zet vagy kor lá tolt
fe le lõs sé gû tár sa ság [a to váb bi ak ban az e), f) és g) pont
együtt: me zõ gaz da sá gi vál lal ko zás];

h) ha lá sza ti vál lal ko zás: a ha lá sza ti de mi ni mis ren de -
let 2. cik ké nek a) pont ja sze rin ti vál lal ko zás, amely meg fe -
lel az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a kis- és kö zép vál -
lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra tör té nõ al -
kal ma zá sá ról szó ló 70/2001/EK bi zott sá gi ren de let I. mel -
lék le te sze rin ti mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zás meg ha tá -
ro zás nak;” 

(3) Az R. 1. § m) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

E ren de let al kal ma zá sá ban:

„m) ke zes ség vál la ló in téz mény: a Ma gyar Köz tár sa ság
adott évi költ ség ve té sé rõl szó ló tör vény ben fog lal tak alap -
ján vi szont ga ran ci á val bíró pénz ügyi vál lal ko zás (Ag rár-
Vál lal ko zá si Hi tel ga ran cia Ala pít vány, Ga ran ti qa Hi tel ga -
ran cia Zrt.);”

(4) Az R. 1. § q) és r) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

E ren de let al kal ma zá sá ban:

„q) ha lá sza ti de mi ni mis ren de let: az EK-Szer zõ dés 87. 
és 88. cik ké nek a ha lá sza ti ága zat ban nyúj tott cse kély
össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról
és az 1860/2004/EK ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 2007.
jú li us 24-i 875/2007/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 193.,
2007. 07. 25.);

r) ag rár de mi ni mis ren de let: az EK-Szer zõ dés 87. és
88. cik ké nek a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ága zat ban nyúj tott
cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra való al kal -
ma zá sá ról szó ló 2007. de cem ber 20-i 1535/2007/EK bi -
zott sá gi ren de let (HL L 337., 2007. 12. 21.);”

2. §

Az R. 2. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 

„2. § (1) A me zõ gaz da sá gi és ha lá sza ti vál lal ko zá sok az
e ren de let ben fog lalt fel té te lek kel in téz mé nyi ke zes ség -
vál la lást ve het nek igény be pénz ügyi in téz ménnyel meg -
kö tött me zõ gaz da sá gi, il let ve ha lá sza ti célú be ru há zá si
 hitelekhez, bank ga ran ci á hoz, fak tor ing hoz, és ter me lé si
célú esz köz be szer zés hez kap cso ló dó pénz ügyi lí zing szer -
zõ dé se ik hez, va la mint pi a ci ka ma to zá sú for gó esz köz hi te -
le ik hez. Az in téz mé nyi ke zes ség vál la lás e ren de let alap ján 
az ag rár de mi ni mis ren de let, il let ve a ha lá sza ti de mi ni mis
ren de let sze rin ti tá mo ga tás nak mi nõ sül.

(2) Az in téz mé nyi ke zes ség vál la lás tá mo ga tás tar tal má -
nak össze ge me zõ gaz da sá gi vál lal ko zá son ként leg fel jebb
az ag rár de mi ni mis ren de let 3. cik ké ben, il let ve ha lá sza ti
vál lal ko zá son ként leg fel jebb a ha lá sza ti de mi ni mis ren de -
let 3. cik ké ben meg ha tá ro zott eu ró ban ki fe je zett összeg
 lehet.

(3) Nem jo go sult tá mo ga tás igény be vé te lé re a me zõ -
gaz da sá gi vál lal ko zás az ag rár de mi ni mis ren de let 1. cik -
ké ben, a ha lá sza ti vál lal ko zás a ha lá sza ti de mi ni mis ren -
de let 1. cik ké ben meg ha tá ro zott ese tek ben, vagy ha köz -
tar to zás sal ren del ke zik.”

3. §

Az R. 3. § (1)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép és az ere de ti (5) be kez dés szá mo zá sa (6) be -
kez dés re vál to zik: 

„(1) A ke zes ség vál la ló in téz mény az üz let sza bály za tá -
nak meg fe le lõ en meg vizs gál ja a ke zes ség vál la lá si ké re lem 
jog alap ját és el vég zi az ag rár de mi ni mis ren de let vagy a
ha lá sza ti de mi ni mis ren de let 4. cikk (1) be kez dé sé ben
fog lalt in for má ció gyûj tést és el len õr zést.

(2) Az ag rár de mi ni mis ren de let sze rin ti kü szöb ér ték
 ellenõrzése cél já ból a me zõ gaz da sá gi vál lal ko zás az
1. szá mú mel lék let sze rin ti ké re lem be nyúj tá sá val meg ha -
tal maz za a ke zes ség vál la ló in téz ményt arra, hogy a Tv.
26. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti nyil ván tar tá si rend -
szer ben lévõ, a me zõ gaz da sá gi vál lal ko zás vo nat ko zó ada -
tok ról ha tó sá gi bi zo nyít ványt kér jen a Me zõ gaz da sá gi és
Vi dék fej lesz té si Hi va tal tól (a to váb bi ak ban: MVH).

(3) Az MVH a me zõ gaz da sá gi vál lal ko zás de mi ni mis
ke re té nek ál la po tá ról szó ló ha tó sá gi bi zo nyít ványt az
1. szá mú mel lék let sze rin ti ké re lem be ér ke zé sét kö ve tõ
nyolc na pon be lül meg kül di a ke zes ség vál la ló in téz mény
ré szé re.

(4) A ha lá sza ti de mi ni mis kü szöb ér ték el len õr zé se cél -
já ból a ha lá sza ti vál lal ko zás a 3. szá mú mel lék let nek a
 kezességvállaló in téz mény hez tör té nõ be nyúj tá sá val nyi -
lat ko zik a ha lá sza ti de mi ni mis ren de let alap ján igény be
vett tá mo ga tá sa i ról.

(5) Ha a ke zes ség vál la ló in téz mény a szer zõ dés kö té si
fel té te lek tel je sü lé sét tel jes kö rû nek íté li, ki szá mít ja a
 kezesség tá mo ga tás tar tal mát. Amennyi ben a ke zes ség
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támogatástartalma nem lépi túl az agrár de minimis rende-
let vagy a halászati de minimis rendeletében meghatáro-
zott egyéni keretet, úgy a kezességvállaló intézmény kiál-
lítja a támogatásról szóló igazolást, amelyet a bejelentési
rendelet 5. § (7) bekezdésének megfelelõen egy eredeti
példányban megküld a hitelfelvevõ részére, aki azt köteles
tíz évig megõrizni.”

4. §

Az R. 4. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Az MVH a Tv. 26. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
nyilvántartási rendszerben történõ rögzítésekor a kezes-
ségvállaló intézmény által kiállított igazoláson is feltünte-
tett, a kezesség elbírálási napja hónapjának elsõ napján ér-
vényes, az Európai Központi Bank által közzétett, euró/fo-
rint átváltási árfolyamot veszi figyelembe.

(3) Az MVH az agrár de minimis rendelet, illetve a
halászati de minimis rendelet szerinti tagállami vagy
egyéni keret túllépése esetén a túllépés tényérõl levél-
ben értesíti a kezességvállaló intézményt. A tagállami
vagy egyéni keret túllépése esetén az agrár de minimis
rendelet, illetve a halászati de minimis rendelet szabá-
lyai alapján támogatás nem nyújtható a mezõgazdasági
vállalkozás részére.”

5. §

Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § Ez a rendelet az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének

a mezõgazdasági termelõágazatban nyújtott csekély
összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról

szóló 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági ren-
delet, valamint az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a
halászati ágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis)
támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK
rendelet módosításáról szóló 2007. július 24-i
875/2007/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szüksé-
ges rendelkezéseket állapítja meg.”

6. §

Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet
lép.

7. §

Az R. kiegészül a 2. számú melléklettel.

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba, és a mezõgazdasági vállalkozások által de
minimis támogatásként igénybe vehetõ intézményi kezes-
ségvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendeletnek
e rendelettel módosított rendelkezéseit a folyamatban lévõ
ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Az 1–7. §, valamint e rendelet 1. és 2. számú mellék-
lete az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti. E bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ
második napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter



1. számú melléklet a 99/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez

[1. számú melléklet az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelethez]

KÉRELEM
mezõgazdasági vállalkozások részére

az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet alapján a mezõgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként
igénybe vehetõ intézményi kezességvállaláshoz

Benyújtás helye:
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1385 Budapest 62., Pf. 867

1. A mezõgazdasági vállalkozás adatai

A mezõgazdasági vállalkozás neve: ..............................................................................................................................

Adószáma: – –

Adóazonosító jele:

MVH ügyfélregisztrációs száma:

2. Nyilatkozatok

Alulírott nyilatkozom, hogy:

2.1. Részt kívánok venni az agrár de minimis támogatásként igénybe vehetõ intézményi kezességvállalásban.

2.2. Az agrár de minimis támogatásokkal kapcsolatos jogosultságokat, kötelezettségeket megismertem.

2.3. Köztartozással nem rendelkezem.

2.4. Folyó évben és a két megelõzõ pénzügyi évben az 1860/2006/EK rendelet alapján, valamint a 1535/2007/EK
rendelet alapján

a) agrár de minimis támogatásban nem részesültem;

b) agrár de minimis támogatásban részesültem ......................... jogcímen, ................................... euro összegben,

agrár de minimis támogatásban részesültem .............................. jogcímen, ................................... euro összegben,

agrár de minimis támogatásban részesültem .............................. jogcímen, ................................... euro összegben.

3. Meghatalmazás

Alulírott meghatalmazom .............................. kezességvállaló intézményt, hogy:

a) az 1535/2007/EK rendeletben elõírt egyéni és tagállami keretösszeg ellenõrzése céljából a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivataltól erre vonatkozóan igazolást kérjen és ehhez az adataimat felhasználhassa.

Kelt: ................................. 2008................................ hó ................. nap

.....................................................
cégszerû aláírás
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2. számú melléklet a 99/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez

[2. számú melléklet az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelethez]

NYILATKOZAT
halászati vállalkozások részére

az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet alapján a mezõgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként
igénybe vehetõ intézményi kezességvállaláshoz

Benyújtás helye:
kezességvállaló intézmény

1. A halászati vállalkozás adatai

A halászati vállalkozás neve: ........................................................................................................................................

Adószáma: – –

Adóazonosító jele:

MVH ügyfélregisztrációs száma:

2. Nyilatkozatok

Alulírott nyilatkozom, hogy:

2.1. Részt kívánok venni a halászati de minimis támogatásként igénybe vehetõ intézményi kezességvállalásban.

2.2. A halászati de minimis támogatásokkal kapcsolatos jogosultságokat, kötelezettségeket megismertem.

2.3. Köztartozással nem rendelkezem.

2.4. Folyó évben és a két megelõzõ pénzügyi évben a 875/2007/EK rendelet alapján,

a) halászati de minimis támogatásban nem részesültem;

b) halászati de minimis támogatásban részesültem ......................... jogcímen ......................... euro összegben,

halászati de minimis támogatásban részesültem .............................. jogcímen ......................... euro összegben,

halászati de minimis támogatásban részesültem .............................. jogcímen ......................... euro összegben.

2.5. A feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ................................. 2008................................ hó ................. nap

.....................................................
cégszerû aláírás
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

100/2008. (VIII. 6.) FVM
rendelete

a szõlõültetvények kivágásához
nyújtott támogatás feltételeirõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény 81. § (4) bekezdésében, valamint a szõlõtermesztés-
rõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény
57. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben el-
járva a következõket rendelem el:

A támogatás célja

1. §

A támogatás célja, hogy a szõlõtermelõk számára lehe-
tõvé tegye mûvelés alatt álló szõlõültetvényük kivágását
annak érdekében, hogy az érintett területen alternatív tevé-
kenységet folytassanak, vagy véglegesen felhagyjanak a
mezõgazdasági termeléssel.

Fogalommeghatározások

2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) ültetvény: borszõlõ fajtával hasznosított szõlõültet-

vény-terület,
b) összefüggõ terület: a kérelemben megjelölt, akár

több helyrajzi számon jelzett ültetvény, amelyet más gaz-
dálkodó használatában álló, vagy nem kivágásra szánt
ültetvény, más mûvelési ágba sorolt terület, vagy külön
helyrajzi számmal ellátott út határol,

c) VINGIS térkép: a szõlõültetvények országos térin-
formatikai nyilvántartásából (VINGIS) nyomtatott A/3-as
formátumú, a kérelemben szereplõ terület pontos térbeli
azonosítását biztosító, kiegészítõ szakadatokkal ellátott
térképi dokumentum,

d) mûvelés alatt álló ültetvény: olyan ültetvény, amely-
ben a mûvelésmódnak megfelelõ metszést, a vegetációs
idõszaknak megfelelõ növényápolási munkát, a megelõzõ
növényvédelmet és a gyomszabályozást elvégezték,

e) kivágás: olyan tevékenység, amely során a szõlõ-
tõkék föld feletti részeit, illetve a föld alatti részeibõl
legalább a gyöktörzset eltávolítják, a támrendszert a te-

rületrõl teljes egészében elszállítják, és az ültetvény te-
rületét mezõgazdasági mûvelésre alkalmas állapotba
hozzák,

f) igazolt termésmennyiség: a kérelemben megjelölt
ültetvénynek a szüreti jelentés és származási bizonyítvány
alapján a 2003/2004–2007/2008. borpiaci évekre vonatko-
zóan megállapított, a hegybíró által igazolt bormennyi-
sége, amelybe nem számítható be azon két borpiaci év bor-
ban kifejezett termésmennyisége, amelyben a termés-
mennyiség a legmagasabb, illetve a legalacsonyabb volt,

g) mért területnagyság: az ültetvény szõlõtõkével beül-
tetett területének fél sortávolsággal minden irányban meg-
növelt területe,

h) támogatható területnagyság: a támogatási kérelem-
ben, a hegybíró hatósági bizonyítványában, a tulajdoni lap
másolaton (vagy amennyiben az összefüggõ terület több
helyrajzi számot érint, úgy az érintett területekre vonat-
kozó valamennyi tulajdoni lap másolaton) szereplõ, vala-
mint a mért területnagyság közül a legkisebb, amely meg-
haladja a 0,1 ha területnagyságot,

i) hektáronkénti átlagos borkihozatal: az igazolt ter-
mésmennyiség harmada, osztva a hektárban kifejezett
támogatható területnagysággal.

A támogatás mértéke

3. §

(1) A támogatás hektáronkénti mértékét az 1. számú
melléklet tartalmazza.

(2) A támogatási összeg meghatározásakor a forintra
történõ átszámítást a kérelem benyújtása évében július
1-jén érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett
forint/euró átváltási árfolyam alapján kell elvégezni.

Igazolt termésmennyiség

4. §

(1) Az igazolt termésmennyiséget az illetékes hegybíró
állapítja meg a szüreti jelentés és származási bizonyítvány
alapján, és arról hatósági bizonyítványt ad ki.

(2) Amennyiben az adott borpiaci évre vonatkozóan a
bor termésmennyisége nem állapítható meg, úgy az igazolt
termésmennyiséget a szõlõtermés alapján kell megállapí-
tani. Ez esetben az igazolt termésmennyiség a 2. § f) pont-
ja alapján figyelembe vett szõlõtermés 70%-a.

(3) Amennyiben az adott borpiaci évre vonatkozóan a
bor igazolt termésmennyisége nem, de a készített must
mennyisége megállapítható, úgy az igazolt termésmennyi-
séget a musttermés alapján kell megállapítani. Ez esetben
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az igazolt termésmennyiség a 2. § f) pontja alapján figye-
lembe vett musttermés 95%-a.

Hektáronkénti átlagos borkihozatal

5. §

(1) A támogatás alapja a hektáronkénti átlagos borkiho-
zatal, amit a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések
Igazgatósága (a továbbiakban: MVH) állapít meg a 2. §
i) pontjában foglaltak szerint.

(2) Az MVH a hegybíró által kiadott hatósági bizonyít-
ványok adatait településenkénti bontásban október 15-ig
átadja a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja
(a továbbiakban: borászati hatóság) részére.

(3) A borászati hatóság a hatósági bizonyítványokban
szereplõ adatok helyességét, valamint az azokat alátá-
masztó szüreti jelentéseket, származási bizonyítványokat
és ültetvénykatasztereket felügyeleti eljárás keretében
ellenõrzi, a kockázatelemzéssel kiválasztott hegyközsé-
geknél a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 24/A. §
(8) bekezdése alapján.

(4) Amennyiben a borászati hatóság a felügyeleti eljárás
keretében azt állapítja meg, hogy a hatósági bizonyítvány-
ban szereplõ bármely adat nem támasztható alá a rendelke-
zésére álló egyéb dokumentumok alapján, a felügyeleti
eljárás keretében hozott döntésérõl öt munkanapon belül
értesíti az MVH-t. Az MVH ezt követõen a borászati ható-
ság döntése alapján határoz a támogatásra való jogosult-
ságról.

A támogatás jogosultja

6. §

Támogatást igényelhet az a természetes személy vagy
gazdálkodó szervezet, aki/amely

a) a hegybíró hatósági bizonyítványa szerint az ültet-
vény használójaként van nyilvántartva,

b) a kérelemben megjelölt ültetvény teljes területnagy-
ságára vonatkozó, a kérelem beadását megelõzõ borpiaci
évbeni – a szõlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjé-
rõl és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási
feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló
96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 4. § szerinti – szüreti jelen-
tés benyújtója, illetve annak jogutódja (örököse),

c) legkésõbb a támogatási kérelem benyújtásával egy-
idejûleg eleget tesz a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesz-
tési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézke-
désekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007.
évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási törvény) 28. §
(1) bekezdésében elõírt regisztrációs kötelezettségének.

Támogatásból történõ kizárás

7. §

Nem igényelhetõ támogatás az olyan ültetvényre,
a) amelyre vonatkozóan a hegybíró vagy valamely más

hatóság a telepítésre vonatkozó közösségi vagy nemzeti
rendelkezések megsértését állapította meg,

b) amely nem minõsül a 2. § d) pontja szerinti ültet-
vénynek,

c) amelyre vonatkozóan szõlõültetvény szerkezetátala-
kítási és -átállítási támogatást, vagy a kérelem benyújtását
megelõzõ 10 borpiaci éven belül nemzeti forrásból finan-
szírozott, telepítési támogatást vettek igénybe,

d) amelyen a kivágást megkezdték,
e) amelynek termõhelyét a Btv. 3. §-a alapján a szõlõ

termõhelyi kataszterbe nem sorolták be,
f) amelyet nem borszõlõfajtaként osztályba sorolt fajtá-

val telepítettek be,
g) amelyre vonatkozóan a bortermékek azonosításához

szükséges információgyûjtés és a borpiac felügyelete tekinte-
tében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtá-
si szabályainak megállapításáról, valamint az 1623/2000/EK
rendelet módosításáról szóló 1282/2001/EK (2001. június
28.) bizottsági rendelet 2. cikke szerinti szüreti jelentést a
2003/2004. és 2007/2008. borpiaci év közötti ötéves idõszak-
ban nem nyújtottak be, vagy aki részére a származási bizo-
nyítványt nem állították ki,

h) amely nem szerepel a szõlõ ültetvénykataszterében.

Támogatási kérelem benyújtása

8. §

(1) A támogatási kérelmeket az MVH által a 2–3. számú
mellékletek szerint közzétett formanyomtatványokon,
postai úton, egy eredeti példányban kell benyújtani az
MVH-hoz. A támogatási kérelmeket

a) 2008-ban e rendelet hatálybalépését követõ 5. naptól
augusztus 21-ig,

b) a 2009., illetve 2010. években augusztus 1-je és
augusztus 31-e között
lehet benyújtani. A benyújtási határidõ jogvesztõ.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:
a) a kérelmezett területre vonatkozó, harminc napnál nem

régebbi hiteles tulajdoni lap teljes vagy szemle másolatát,
b) valamennyi földtulajdonosnak a 4. számú melléklet

szerinti, vagy azzal megegyezõ adattartalmú, a Tanács
2008. április 29-i, a borpiac közös szervezésérõl, az
1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és
a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a
2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül
helyezésérõl szóló 479/2008/EK rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) hatálybalépésének napja (2008. június 30.) után
kelt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ültetvény ki-
vágásához hozzájárul,
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c) valamennyi haszonélvezeti, özvegyi, illetve végre-
hajtási joggal terhelt ültetvény esetében a haszonélvezeti,
özvegyi joggal rendelkezõ személy, illetve a végrehajtási
jog jogosultjának a 4. számú melléklet szerinti vagy azzal
megegyezõ adattartalmú, a Rendelet hatálybalépésének
napja (2008. június 30.) után kelt nyilatkozatát arra vonat-
kozóan, hogy az ültetvény kivágásához hozzájárul,

d) a hegybíró által kiállított hatósági bizonyítványt az
5. számú melléklet szerint,

e) a kérelmezõ által készített, az ültetvény tõkeállomá-
nyát soronként bemutató ültetvényleltárt a 6. számú mel-
léklet szerint,

f) a jogerõs hagyatéki végzést vagy cégkivonatot és a
kérelmezõ nevére kiállított, a Hegyközségi Informatikai
Rendszerbõl (HEGYIR) nyomtatott szõlõ ültetvényka-
taszteri kivonatot, amennyiben a kérelem beadását meg-
elõzõ szüreti jelentést benyújtó használó, vagy aki részére
a származási bizonyítványt kiállították, elhunyt vagy jog-
utódlással megszûnt.

(3) Egy kérelem csak egy összefüggõ területre vonat-
kozhat. A 2. § b) pontja alapján összefüggõ területnek nem
minõsülõ ültetvényekre külön kell benyújtani támogatási
kérelmet.

(4) A hegybíró az 5. számú melléklet szerinti hatósági bi-
zonyítvány kiállításával egyidejûleg a támogatási kérelem-
ben szereplõ terület(ek) vonatkozásában elektronikus úton
megküldi a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiak-
ban: FÖMI) részére a térképigénylõ lap adatait.

Támogatási kérelem elbírálása

9. §

(1) Az MVH a 2008/2009. borpiaci évben legfeljebb
5116 hektár ültetvényre fizet támogatást. A 2008/2009.,
2009/2010, és 2010/2011. borpiaci években támogatás
igénybevétele mellett kivágható teljes területnagyság
összességében 6821 hektár.

(2) Az MVH a kivágási engedélyeket az (1) bekezdés-
ben meghatározott keret erejéig a beérkezés sorrendjében
– figyelemmel a 10. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra –
állítja ki.

(3) Az adott borpiaci évben a keretet meghaladó
mennyiségre beérkezõ, hiánytalan kérelmek – a kérelmezõ
nyilatkozata alapján – a következõ borpiaci évre átvihetõk.
Amennyiben a támogatás a következõ borpiaci évben is
igényelhetõ, úgy az átvitt kérelmek elsõbbséget élveznek
az elbírálás sorrendjében. Az átvitt és jóváhagyható kérel-
mek esetében a támogatás kifizetése az adott borpiaci év-
ben érvényes támogatási mérték és támogatási feltételek
alkalmazásával történik.

(4) Amennyiben a kérelmezõ a támogatási kérelemben
nem nyilatkozik arról, hogy a támogatási keret kimerülése
esetén kérelmét a következõ borpiaci évre vonatkozóan is

fenntartja, úgy a kereten felüli támogatási kérelem eluta-
sításra kerül.

(5) Az MVH a Rendelet 102. cikke (2) bekezdése sze-
rinti jelentéshez szükséges adatokat a jelentésnek az Euró-
pai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)
részére történõ megküldési határidejét 5 nappal megelõ-
zõen megküldi a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium (a továbbiakban: FVM) részére.

(6) A Rendelet 102. cikke (2) bekezdése szerinti jelen-
tést az FVM küldi meg a Bizottság részére.

10. §

(1) Az MVH a kivágandó ültetvény helyét, nagyságát és
mûvelésben tartását a kivágást engedélyezõ határozat
kiadása elõtt a helyszínen ellenõrzi. Amennyiben a hely-
színi ellenõrzéshez szükséges VINGIS térképet a FÖMI
a térképigénylõ lap adatainak elektronikus megküldése
hiánya miatt nem tudja elõállítani, úgy az MVH a kérelme-
zõt végzésben szólítja fel a térképigénylõ lap benyújtására.

(2) Az MVH a kivágást engedélyezõ határozatok kiadá-
sát a Bizottságnak a Rendelet 102. cikk (4) bekezdése sze-
rinti visszaosztásra vonatkozó döntését követõen, illetve
döntés hiányában november 15. után kezdheti meg.

(3) Amennyiben a Bizottság a Rendelet 102. cikk (4) be-
kezdése szerinti visszaosztásról dönt, úgy a kivágási enge-
délyek kiadásának sorrendje a 9. § (2) bekezdésben foglal-
tak figyelembevételével a következõképpen módosul:

a) a kivágási engedélyek kiadásának sorrendjében azon
kérelmezõk részesülnek elõnyben, akikre az alábbi felté-
telek együttesen teljesülnek:

– hiánytalan kérelmet nyújtottak be,
– támogatási kérelmük az általuk mûvelt teljes szõlõ-

termõ területre vonatkozik,
– 55. életévüket a rendelet hatálybalépésének napjáig

betöltötték,
b) amennyiben az a) pontban meghatározott kérelme-

zõk részére kiadott engedélyek nem merítik ki a rendelke-
zésre álló keretet, úgy a kivágási engedélyek kiadásának
sorrendjében azon kérelmezõk következnek, akikre az
alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

– hiánytalan kérelmet nyújtottak be,
– támogatási kérelmük az általuk mûvelt teljes szõlõ-

termõ területre vonatkozik,
c) amennyiben az a) és b) pontban meghatározott kérel-

mezõk részére kiadott engedélyek nem merítik ki a rendel-
kezésre álló keretet, úgy a kivágási engedélyek kiadásának
sorrendjében azon kérelmezõk következnek, akikre az
alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

– hiánytalan kérelmet nyújtottak be,
– 55. életévüket a rendelet hatálybalépésének napjáig

betöltötték.

(4) Az MVH a kivágást engedélyezõ határozatokat a
Rendelet 102. cikke (5) bekezdésében meghatározott
határidõig – február 1-jéig – adja ki.
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(5) Az MVH a Rendelet 102. cikkének (5) és (6) bekez-
dése szerinti jelentéshez szükséges adatokat a Bizottság
részére történõ megküldési határidõt 5 nappal megelõzõen
megküldi az FVM részére.

(6) A Rendelet 102. cikkének (5) és (6) bekezdése sze-
rinti jelentést az FVM küldi meg a Bizottság részére.

Támogatási kérelem hiánypótlása

11. §

(1) Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH
a kérelmezõt egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel.

(2) A hiánypótlást a felszólító végzés kézhezvételétõl
számított 5 napon belül kell teljesíteni.

(3) Hiánypótolt kérelmek esetében a kivágási engedé-
lyek kiállításának sorrendjét a maradéktalan hiánypótlás
beérkezésének idõpontja határozza meg.

Támogatási kérelem elutasítása

12. §

(1) Az MVH a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasít-
ja, amennyiben:

a) a kérelem postára adása a kérelembenyújtási idõsza-
kot megelõzõen vagy azon túl történt,

b) a kérelmezõ nem tett eleget a 6. § c) pontjában meg-
határozott regisztrációs kötelezettségének és regisztrációs
kérelmet a támogatási kérelem benyújtásával egyidejûleg
sem terjesztett elõ,

c) a kérelmezõ a 2–3. számú mellékletek szerinti kérel-
met nem írta alá,

d) a kérelmezõ a 7. számú melléklet szerinti kérelmet
nem írta alá.

(2) Az MVH a kérelmet elutasítja amennyiben:
a) a kérelmezõ a hiánypótlási felszólításban foglaltak-

nak határidõn belül nem tesz eleget,
b) a kérelmezõ a hiánypótlási felszólításban foglaltak-

nak nem megfelelõ módon tesz eleget,
c) a kérelmezõ nem azonos a hegybíró hatósági bizo-

nyítványában megjelölt – a kérelem benyújtását megelõzõ
szüreti jelentést benyújtó, vagy aki részére a származási
bizonyítványt kiállították – használóval,

d) a kérelemben megjelölt ültetvényt nem borszõlõfaj-
taként osztályba sorolt fajtával telepítették be,

e) a kérelemben megjelölt ültetvény támogatható terü-
letnagysága kisebb, mint 0,1 hektár,

f) a kérelemben megjelölt ültetvény nem minõsül a 2. §
d) pontja szerinti ültetvénynek,

g) a kérelemben megjelölt ültetvényen megkezdték a
kivágást,

h) a helyszíni ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy
a kérelmezõ használatában álló ültetvény nem a kérelem-

ben, illetve annak mellékleteiben megjelölt helyrajzi szá-
mo(ko)n található,

i) megállapítást nyer, hogy a kérelemben megjelölt
ültetvények nem alkotnak összefüggõ területet,

j) a kérelmezõ vagy képviselõje a helyszíni ellenõrzés
lefolytatását akadályozza,

k) megállapítást nyer, hogy a kérelmezett ültetvényre
vonatkozóan szõlõültetvény szerkezetátalakítási és -átállí-
tási támogatást, vagy a kérelem benyújtását megelõzõ
10 borpiaci éven belül nemzeti forrásból finanszírozott,
telepítési támogatást vettek igénybe,

l) a kérelemben megjelölt ültetvény nem termõhelyi
kataszterbe sorolt területen fekszik,

m) a hegybíró vagy más hatóság a telepítésre vonat-
kozó közösségi vagy nemzeti rendelkezések megsértését
állapította meg,

n) a kérelmezõ valótlan vagy félrevezetõ adatokat közöl.

A kérelem visszavonása, az eljárás megszüntetése

13. §

(1) Az MVH a kérelem elbírálása tárgyában folytatott
eljárást megszünteti, amennyiben:

a) a kérelmezõ a helyszíni ellenõrzésrõl való tudomás-
szerzést megelõzõen írásban visszavonja kérelmét,

b) a kivágási engedéllyel rendelkezõ kérelmezõ a kivá-
gás elvégzésérõl szóló a 7. számú melléklet szerinti beje-
lentõlapot nem, vagy a 14. § (3) bekezdésben meghatáro-
zott határidõ lejártát követõen nyújtja be,

c) a kivágási engedéllyel rendelkezõ kérelmezõ az en-
gedélyben meghatározott területen nem végzi el az ültet-
vény maradéktalan kivágását az elõírt határidõn belül.

(2) Az eljárás megszüntetése esetén a támogatás nem
vehetõ igénybe.

(3) Amennyiben a kérelmezõ a helyszíni ellenõrzésrõl
való tudomásszerzést követõen írásban visszavonja kérel-
mét, vagy a kivágásról lemond, de errõl a 14. § (3) bekez-
désben elõírt határidõig írásban nem nyilatkozik, továbbá
a 12. § (2) bekezdés j) és k) pontjai esetében a kérelmezõ
köteles az eljárással összefüggõ, az eljárás megszünteté-
séig felmerült valamennyi költséget megfizetni az MVH
határozatában elõírtak szerint.

A kivágás

14. §

(1) A kérelemben megjelölt ültetvény kivágását csak az
MVH kivágást engedélyezõ határozatának kézhezvétele
után lehet megkezdeni.

(2) A támogatással kivágott ültetvény után újratelepítési
jog nem keletkezik.

(3) A kivágás megtörténtét az MVH által a 7. számú
melléklet szerint közzétett formanyomtatványon kell pos-
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tai úton bejelenteni az MVH-hoz a kivágás megtörténtét
követõen, de legkésõbb 2009. április 15-ig, a 2009/2010.
borpiaci évben 2010. április 15-ig, a 2010/2011. borpiaci
évben 2011. április 15-ig.

(4) A kivágást elvégzõ kérelmezõ a támogatásban része-
sített ültetvény kivágásától számított 15 napon belül köte-
les az illetékes földhivatalnál kérelmezni a terület mûve-
lési ágának megváltoztatását.

(5) A kivágást elvégzõ kérelmezõ a mûvelési ág válto-
zásáról a földhivatali bejegyzéstõl számított 15 napon
belül köteles értesíteni az illetékes hegybírót, aki a mûve-
lési ág változását a szõlõ ültetvénykataszterében átvezeti.

A támogatás kifizetése

15. §

Az MVH a kivágás megtörténtének ellenõrzését követõ
60 napon belül, de legkésõbb a kivágás évének októ-
ber 15. napjáig fizeti ki a támogatást.

Záró rendelkezések

16. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba. Ezzel egyidejûleg a szõlõültetvények kivágásá-
hoz nyújtott támogatások részletes feltételeirõl szóló
37/2007. (V. 11.) FVM rendelet hatályát veszti.

(2) Az e rendelet melléklete szerinti nyomtatványokat, a
nyilatkozatmintát, az ültetvényleltárt, valamint a támoga-

tási összeg megállapítására vonatkozó forint/euró árfolya-
mot az MVH honlapján letölthetõ formában közzéteszi
legkésõbb a rendelet hatálybalépésének napján.

(3) Az MgSzH Központ az e rendelet kihirdetését köve-
tõ nyolc napon belül papír alapon és elektronikus úton
eljuttatja az MVH részére a kérelem benyújtását megelõzõ
10 borpiaci éven belül nemzeti szõlõültetvény-telepítési
támogatásban részesített területek adatait a 8. számú mel-
léklet szerinti formában.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

17. §

E rendelet a következõ közösségi rendeletek végrehaj-
tásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a borpiac közös szervezésérõl, az 1493/1999/EK,
az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK ren-
delet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az
1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló
479/2008/EK (2008. április 29.) tanácsi rendelet V. cím
III. fejezete,

b) a borpiac közös szervezésérõl szóló 479/2008/EK
tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik
országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál
és borágazat ellenõrzése tekintetében történõ végrehajtá-
sára vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló
555/2008/EK (2008. június 27.) bizottsági rendelet
IV. cím III. fejezete.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez

A támogatás mértéke hektáronként

Hektáronkénti átlagos
borkihozatal (hl/ha)

Támogatás mértéke (€/ha)

2008/2009. borpiaci évben
jóváhagyott kérelmek esetében

2009/2010. borpiaci évben
jóváhagyott kérelmek esetében

2010/2011. borpiaci évben
jóváhagyott kérelmek esetében

�20 1 740 1 595 1 450

>20 és �30 4 080 3 740 3 400

>30 és �40 5 040 4 620 4 200

>40 és �50 5 520 5 060 4 600

>50 és �90 7 560 6 930 6 300

>90 és �130 10 320 9 460 8 600

>130 és �160 13 320 12 210 11 100

>160 14 760 13 530 12 300



2. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez
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Integrált Igazgatási és Ellen rzési Rendszer 

A sz l ültetvények kivágási támogatása
Támogatási kérelem - F lap

Benyújtás helye: MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága 1385 Budapest 62., Pf. 867 

B1080
P. H. 

1 Ügyfél-azonosítási információ

Ügyfél-regisztrációs szám:

2 Kérelmez  adatai

El tag:

Név:

Utótag:

Név:
3 Kapcsolattartási információ

Helység:

Irányítószám: Utca, házszám: 

Telefonszám:

Fax:

E-mail:

4 Csatolt dokumentumok

Csatolt mellékletek száma:

5 Nyilatkozat a teljes borsz l  term terület kivágásáról

Nyilatkozom, hogy a kérelemben megjelölt ültetvény(ek) mellett más borsz l  term területet
is használok nem használok

6 Nyilatkozat a támogatási kérelem következ  borpiaci évre történ  átvitelér l

Nyilatkozom, hogy a támogatási keret kimerülése esetén kérelmemet a következ  borpiaci évre vonatkozóan 
fenntartom és az akkor érvényes támogatási mértékek alkalmazását elfogadom nem tartom fent
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7 Egyéb nyilatkozatok

1. Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelmen és a mellékleteken feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

2. Nyilatkozom, hogy a kérelmezett területre szerkezetátalakítási és -átállítási támogatást, vagy 10 borpiaci éven belül nemzeti forrásból 
finanszírozott, telepítési támogatást nem vettek/vettem igénybe. 

3. Nyilatkozom, hogy a kérelmezett terület szakszer  m velés alatt áll.

8 Csatolandó mellékletek

1. A kérelmezett területre vonatkozó, harminc napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap teljes vagy szemle másolata. 

2. Valamennyi földtulajdonos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az ültetvény kivágásához hozzájárul. 

3. Haszonélvez , özvegyi joggal rendelkez  személy, illetve végrehajtási jog jogosultjának nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az ültetvény 
kivágásához hozzájárul. 

4. A hegybíró által kiállított hatósági bizonyítvány. 

5. A kérelmez  által készített, az ültetvény t keállományát soronként bemutató ültetvényleltár. 

6. A joger s hagyatéki végzést vagy cégkivonatot és a kérelmez  nevére kiállított ültetvénykatasztert, amennyiben a kérelem beadását megel z

szüreti jelentést benyújtó használó elhunyt vagy jogutódlással megsz nt.

9 Kitöltési dátum és aláírás

Helység: Dátum: 

Aláírás:



3. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez
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B1081

Integrált Igazgatási és Ellen rzési Rendszer 

A sz l ültetvények kivágási támogatása
Támogatási kérelem

Betétlap

1 Ügyfél-azonosítási információ

Ügyfél-regisztrációs szám: Oldalszám:

Név:

2 A támogatással kivágni kívánt ültetvények részletezése

Borvidék:

Hegyközség:

Helység:

Sorszám Helyrajzi szám Támogatásban részesíteni kívánt - a hatósági igazoláson szerepl  - 

területnagyság (ha)

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Támogatásban részesíteni kívánt területnagyság összesen (ha):
   

3 Kitöltési dátum és aláírás

Helység: Dátum: 

Aláírás:



4. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez

Nyilatkozat

Alulírott .................................................................................................. (név), mint a ....................................... hely-
ség .................................... helyrajzi számú területén lévõ szõlõültetvény

földtulajdonosa / özvegyi joggal bíró jogosultja / haszonélvezeti joggal bíró jogosultja /
végrehajtási joggal bíró jogosultja*

hozzájárulok ahhoz, hogy ................................................................................................................................................
(név) ................................................................................................................................................. (születési hely, idõ),
(anyja születési neve: .....................................................................) .................................................................................
............................................................................................................................................................... (cím) alatti lakos
(MVH regisztrációs száma: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ), – aki a földterület használója – a fentebb meghatározott területen lévõ
borszõlõ-ültetvény támogatott kivágását végrehajtsa, valamint a kivágási támogatást igénybe vegye.

Kelt: ....................................... (helység, dátum)
…………………………………

aláírás

Tanú 1. Tanú 2.
__________________________ (név) __________________________ (név)
__________________________ (cím) __________________________ (cím)
______________________ (sz. ig. sz.) ______________________ sz. ig. sz.)

* A megfelelõ jogviszonyt kérjük aláhúzni!

5. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

Alulírott, .................................................................. (név), a(z) ................................................................. borvidék,
.............................................. hegyközség hegybírója igazolom, hogy a kérelem benyújtását megelõzõ szüreti jelentést
benyújtó ................................................ (név), ................................................. (cím) használja a szõlõ ültetvénykatasz-
terében a(z) ............................... (helység) .................... (helyrajzi szám) alatt nyilvántartott ....................... ha területû
borszõlõ-termõ ültetvényt. Az ültetvény:

– telepítésekor a vonatkozó közösségi vagy nemzeti rendelkezések megsértését:

Nem regisztrálták Regisztrálták

– a borpiac közös szervezésérõl, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet mó-
dosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 479/2008/EK
(2008. április 29.) tanácsi rendelet 24. cikk (1) bekezdése szerint osztályozható borszõlõfajtával telepítették:

Igen Nem

– szõlõ termõhelyi kataszterbe sorolt területen fekszik:

Igen Nem

A kérelmezett területre vonatkozó VINGIS térkép igénylõkódja:
Az ültetvény szüreti jelentéssel és származási bizonyítvánnyal igazolt termésmennyisége borban kifejezve: ___ hl*.

Kelt: .................................................................
…………………………………

aláírás / P. H.

* A bortermés kiszámításának módja: a 2003/2004–2007/2008. borpiaci évek termésmennyiségei közül ki kell választani azt a két évet, amelyben a termés-
mennyiség a legmagasabb, illetve a legalacsonyabb volt. E két év termésmennyisége NEM vehetõ figyelembe. A megjelölt öt borpiaci évbõl így fennmaradó
három év teljes – borban kifejezett – termésmennyiségét össze kell adni és a kapott értéket kell a rovatba beírni. Amennyiben a három borpiaci év valamelyiké-
ben a termésmennyiség csak szõlõben vagy mustban határozható meg, úgy azt a 4. § (2), illetve (3) bekezdései szerint kell bormennyiségre átszámítani. A bor-
mennyiség szõlõbõl számítva a szõlõmennyiség 70%-a [szõlõmennyiség mázsában (q) kifejezve és szorozva 0,7-tel = bor hl], míg mustból számítva a must-
mennyiség 95%-a [mustmennyiség hektoliterben (hl) kifejezve és szorozva 0,95-tel = bor hl].
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6. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez

Ültetvényleltár

A kivágandó szõlõültetvény adatai

Helye: ............................................ település, ...............hrsz.

Területe: ................................ ha

Sortáv: ................... m Tõtáv: ...................... m

Tõkeállomány

A sor sorszáma*
Tõkehelyek száma

(db)
Termõ tõke

(db)
Csökkent termõképességû

tõke (db)
Elpusztult, hiányzó tõke (db)

1

2

3

4

5

6

7

n

Összesen:

* Az ültetvényleltárt kérjük soronként kitölteni!
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7. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez
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Integrált Igazgatási és Ellen rzési Rendszer 

A sz l ültetvények kivágási támogatása
A kivágás elvégzésér l szóló bejelent lap

Benyújtás helye: MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága 1385 Budapest 62., Pf. 867 

B1110
P. H. 

1 Ügyfél-azonosítási információ

Ügyfél-regisztrációs szám:

2 Kérelmez  adatai

El tag:

Név:

Utótag:

Név:
3 Kapcsolattartási információ

Helység:

Irányítószám: Utca, házszám: 

Telefonszám:

Fax:

E-mail:

4 A kivágott ültetvények adatai

Az MVH határozat iktatószáma:

5 Kitöltési dátum és aláírás

Helység: Dátum: 

Aláírás:



8. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez

Tíz borpiaci éven belül nemzeti telepítési támogatásban részesített területek

Sorszám
Támogatott ültetvény helye Területnagyság

(ha)Település Helyrajzi szám(ok)

1

2

3

4

5

n
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A honvédelmi miniszter
18/2008. (VIII. 6.) HM

rendelete

a tûzvédelem és a mûszaki mentés honvédelmi
ágazatra vonatkozó különös szabályairól

A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûz-
oltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (4) bekez-
désben, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõ-
déses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 287. § (2) bekezdés c) pont második gondo-
latjeles bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az ön-
kormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában megha-
tározott feladatkörében eljáró önkormányzati miniszterrel
egyetértésben – a honvédelemrõl és a Magyar Honvédség-
rõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet
32/A. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a kö-
vetkezõket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed:
a) a Magyar Honvédségre (a továbbiakban: MH), vala-

mint a honvédelemért felelõs miniszter alárendeltségébe,
közvetlen irányítása, illetve fenntartói irányítása, valamint
közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetekre (a továb-
biakban együtt: honvédelmi szervezetek), továbbá a hon-
védelmi és katonai célú építményekben és létesítmények-
ben (a továbbiakban együtt: MH létesítmények), tartózko-
dó természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel
nem rendelkezõ szervezetekre,

b) a Magyar Köztársaság területén – a nemzetközi köte-
lezettségvállalással összefüggõ – más országok katonai

szervezeteihez tartozó katonai tevékenységet végzõ szer-
vezetekre, személyi állományukra az MH létesítményein
belül,

c) az MH létesítmények területén, ingatlanjaiban, gép-
jármûveiben keletkezett tûzesettel, káreseménnyel kapcso-
latos beavatkozás esetén a beavatkozó tûzoltóságra.

(2) Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni, amennyiben
nemzetközi szerzõdés eltérõ szabályokat állapít meg.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) tûzvédelmi szolgálati személy: a tûzvédelmi felada-

tok tervezésére, szervezésére és irányítására feljogosított és
kötelezett személy, aki e feladatokat az e feladat ellátására
rendszeresített beosztásban (munkakörben) vagy a Magyar
Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak
jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 53. §-a szerinti
megbízás (a továbbiakban: megbízás) alapján látja el,

b) honvédségi tûzoltó alegység: egyes honvédelmi szer-
vezetek által állandó vagy ideiglenes jelleggel fenntartott
létesítményi tûzoltóság.

Tûzjelzés, a tûzeset jelentése

3. §

(1) Aki az MH létesítményekben vagy annak közvetlen kö-
zelében tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, a mûkö-
dési terület szerint illetékes hivatásos önkormányzati tûzoltó-
ság (a továbbiakban: önkormányzati tûzoltóság) értesítésére
vonatkozó kötelezettségének – ha erre lehetõség van – elsõ-
sorban a honvédségi tûzoltó alegységnek való jelentéssel tesz
eleget. A tüzet vagy annak közvetlen veszélyét az MH létesít-
mény vezetõ szolgálatának is jelenteni kell.



(2) Tûz esetén az MH létesítmény vezetõ szolgálata
vagy az e feladatok ellátásával azonos feladatkörû ügyele-
ti, õr- és rendészeti szolgálat

a) meggyõzõdik a honvédségi tûzoltó alegység, illetve
az önkormányzati tûzoltóság riasztásának megtörténtérõl,
szükség esetén végrehajtja azt, továbbá intézkedik a tûzol-
tóságnak és a mentõknek az MH létesítménybe történõ be-
léptetésére,

b) a melléklet szerinti „Jelentés tûzesetrõl” címû nyom-
tatványon az elöljáró ügyeleti szolgálaton keresztül hala-
déktalanul tájékoztatja a Honvédelmi Minisztérium Köz-
ponti Ellenõrzési és Hatósági Hivatalt (a továbbiakban:
HM KEHH) a tûzeset bekövetkezésérõl és annak körülmé-
nyeirõl.

Tûzoltás

4. §

(1) A honvédségi tûzoltó alegységek a tûzoltás során az
MH-nál kiadott más tárgyú belsõ rendelkezések elõ-
írásaitól – a tûzoltásvezetõ utasítására – olyan mértékben
térhetnek el, amely arányban áll az élet, a testi épség és a
honvédségi javak védelmével. Errõl a tûz oltásánál jelen-
levõ, az adott szervezet vezetéséért felelõs szolgálati sze-
mélyt (ügyeleti szolgálatot ellátó személyt) tájékoztatni
kell.

(2) A tûzoltás során biztosítani kell a katonai adatok és
információk védelmét.

Tûzvizsgálat

5. §

(1) A tûzoltás befejezését követõen a tûzvizsgáló hely-
színre érkezéséig az MH létesítmény üzemeltetéséért fele-
lõs parancsnok (vezetõ) köteles a tûz helyszínének eredeti
állapotban való megtartására intézkedni.

(2) Az MH létesítmények területén, ingatlanjaiban, gép-
jármûveiben keletkezett tûzesettel, káreseménnyel kap-
csolatos beavatkozás esetén a beavatkozó tûzoltóság a tûz-
esetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló
12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet 2. § (2) bekezdése szerin-
ti adatokat szolgáltat a HM KEHH részére.

Tûzvédelmi ellenõrzés

6. §

(1) A honvédelmi szervezetek és az MH létesítmények
tûzvédelmi helyzetét a hatósági ellenõrzéseken túl

a) az elöljáró az általa végrehajtandó ellenõrzések so-
rán, valamint

b) a honvédelmi szervezet parancsnoka (vezetõje) által
kijelölt bizottság a honvédelmi szervezeteknél és az MH
létesítményekben szükség szerint, de legalább évente egy-
szer belsõ szakellenõrzés formájában, az érintett tûzvédel-
mi szolgálati személyek bevonásával
rendszeresen ellenõrzi és értékeli.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti bizottság veze-
tõje a honvédelmi szervezet parancsnoka (vezetõje), he-
lyettese.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tûzvédelmi ellenõrzésekrõl
jegyzõkönyvet kell készíteni. A jegyzõkönyvnek tartal-
maznia kell:

a) az ellenõrzést végrehajtó nevét,
b) az ellenõrzésre felhatalmazást adó jogszabályra tör-

ténõ utalást,
c) az ellenõrzés idõpontját,
d) az ellenõrzött megnevezését,
e) az ellenõrzés tárgyát,
f) az ellenõrzés módját,
g) a feltárt hiányosságokat,
h) az ellenõrzött terület értékelését, valamint
i) az ellenõr által a hiányosságok felszámolására java-

solt intézkedéseket.

Tûzvédelmi szolgálati személyek

7. §

(1) A honvédelmi szervezeteknél a (2)–(3) bekezdés
alapján tûzvédelmi szolgálati személyeket kell foglalkoz-
tatni.

(2) A tûzvédelmi szaktevékenység tervezésére, ellátásá-
ra, irányítására, a tûzvédelmi nyilvántartások vezetésére,
az adatszolgáltatások biztosítására és a statisztikai adatok
gyûjtésére, továbbítására, azok értékelésére, az értékelés
alapján javaslatok elõkészítésére, a kiképzési irányelvek
meghatározására, a 6. § szerinti ellenõrzések hatékony
végrehajtására az alábbiak szerint kell tûzvédelmi szolgá-
lati személyeket foglalkoztatni:

a) legalább 3 fõ felsõfokú tûzvédelmi szakképesítéssel
rendelkezõ személyt a feladat ellátásra rendszeresített be-
osztásban az MH középszintû vezetõ szervénél;

b) legalább 1-1 fõ felsõfokú tûzvédelmi szakképesítés-
sel rendelkezõ személyt a feladat ellátásra rendszeresített
beosztásban

ba) a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi
Központban,

bb) a szervezetszerû tûzoltó alegységgel rendelkezõ
honvédelmi szervezeteknél,
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bc) az „A”–,,B” tûzveszélyességi osztályba tartozó lé-
tesítménnyel rendelkezõ honvédelmi szervezeteknél, ame-
lyeknél az „A”–,,B” tûzveszélyességi osztályba tartozó
veszélyességi övezetben vagy helyiségben egyidejûleg
50 fõt meghaladó személy végez munkát,

bd) a „C” tûzveszélyességi osztályba tartozó létesít-
ménnyel rendelkezõ honvédelmi szervezeteknél, ame-
lyekben a „C” tûzveszélyességi osztályba tartozó MH léte-
sítményben egyidejûleg 200 fõnél több személy végez
munkát;

c) legalább 1–1 fõ középfokú tûzvédelmi szakképesí-
téssel rendelkezõ személyt a feladat ellátásra rendszeresí-
tett beosztásban

ca) a 300 fõt meghaladó létszámú honvédelmi szerve-
zeteknél,

cb) a „C” tûzveszélyességi osztályba tartozó létesít-
ménnyel rendelkezõ honvédelmi szervezeteknél, ame-
lyekben a „C” tûzveszélyességi osztályba tartozó MH léte-
sítményben egyidejûleg 200 fõnél kevesebb személy vé-
gez munkát,

cc) anyagok nagymennyiségû tárolását alaprendeltetés
szerint végrehajtó honvédelmi szervezetek önálló raktáro-
zással foglalkozó MH létesítményeiben,

cd) a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi
Központban;

d) legalább 1 fõ középfokú tûzvédelmi szakképesítés-
sel rendelkezõ személyt megbízással az a)–c) pont hatálya
alá nem tartozó, önálló objektummal rendelkezõ honvé-
delmi szervezeteknél.

(3) A legalább zászlóalj szintû gyakorlatok, ideiglenes
táborok, telephelyen kívüli tevékenységek, külföldön vég-
rehajtott feladatok tûzvédelmének megszervezésére leg-
alább 1–1 fõ középfokú tûzvédelmi szakképesítéssel ren-
delkezõ megbízottat parancsban (határozatban) kell ki-
jelölni.

Tûzvédelmi szabályzat

8. §

(1) A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a
tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben foglalta-
kon túl tûzvédelmi szabályzatot kell készíteni

a) az állandó táborokra,
b) a különállóan elhelyezett MH létesítményekre, külö-

nösen lõszerraktárra, gyakorlótérre,
c) több honvédelmi szervezet közös MH létesítmény-

ben történõ elhelyezésekor az MH létesítmény egészére.

(2) A tûzvédelmi szabályzatot az (1) bekezdés
a)–b) pontja szerinti esetekben a feladattal érintett honvé-
delmi szervezet parancsnoka (vezetõje), a c) pont szerinti
esetben az MH létesítmény üzemeltetéséért felelõs pa-
rancsnok (vezetõ) készíti el.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a honvé-
delmi szervezeteknek rendelkezniük kell a tûzvédelmi
szabályzat és mellékletei elhelyezési területükre és tevé-
kenységükre vonatkozó kivonatával.

(4) Ideiglenes tûzvédelmi szabályzatot kell készíteni a
hét napot meghaladó idõtartamú, legalább századszintû
gyakorlat, ideiglenes tábor, kitelepülés esetén.

A Magyar Honvédség tûzoltó szervezetei

9. §

(1) Az MH létesítményekben a létesítményi tûzoltósá-
gokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/1996.
(VII. 24.) Korm. rendeletben foglaltakon kívül az alábbi
esetekben kell honvédségi tûzoltó alegységeket szervezni:

a) a vonatkozó nemzeti katonai szabványnak megfele-
lõ eszközökkel és erõkkel az MH repülõterein,

b) az MH légiirányítási központjában,
c) az Alkotmányban szabályozott rendkívüli jogrend

idején a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi
Központban,

d) tényleges igénybevétel esetén a Honvédelmi Mi-
nisztérium vagyonkezelésében lévõ védett létesítmények-
ben,

e) az MH nemzetközi gyakorlatok és lövészetek végre-
hajtására alkalmas lõterein,

f) a külön jogszabály alapján felsõ vagy alsó küszöb-
értékûnek minõsülõ veszélyes katonai objektumban, ha
a biztonsági jelentésben vagy a biztonsági elemzésben
feltárt kockázat, illetve dominóhatás miatt a veszélyes
katonai objektum felügyeleti hatóság határozatában elõ-
írja azt,

g) a külföldi katonai táborokban, amennyiben az egy-
nemzetiségû (magyar) tábor, vagy többnemzetiségû tábo-
rokban, amennyiben a magyar fél vállalta a tûzoltó alegy-
ség szervezését.

(2) Ha a tûzoltó alegység a létesítményi tûzoltóságokra
vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/1996.
(VII. 24.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése szerinti meg-
állapodás alapján – felkérésre – honvédségi területen kívü-
li káresetek felszámolásában vesz részt, a felkérésrõl, a
végrehajtás megkezdésérõl és befejezésérõl a honvédelmi
szervezet (MH létesítmény) vezetõ szolgálata haladéktala-
nul jelentést tesz a Magyar Honvédség ügyeleti rendszerén
keresztül a Magyar Honvédség Központi Ügyeletének.

(3) Amennyiben a honvédségi területen kívül keletke-
zett tûz veszélyezteti az MH létesítményt,

a) a honvédségi tûzoltó alegység az MH létesítmény
védelme érdekében részt vesz a tûz oltásában,

b) a honvédelmi szervezet (MH létesítmény) vezetõ
szolgálata haladéktalanul jelentést tesz az MH ügyeleti
rendszerén keresztül a Magyar Honvédség Központi
Ügyeletének, valamint a HM KEHH-nek.
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A tûzvédelem logisztikai biztosításával összefüggõ
feladatok

10. §

(1) A tûzvédelem központi logisztikai biztosítását az ál-
talános tervezési, beszerzési, ellátási, technikai kiszolgálá-
si és selejtezési rend, valamint a normatív elõírások szerint
a MH középszintû vezetõ szerve, valamint a honvédelmi
tárca egészére kiterjedõ felsõszintû jogkörrel rendelkezõ,
logisztikai tervezõ, irányító és végrehajtó, továbbá infra-
strukturális szervei végzik a termelõi és fogyasztói logisz-
tikai szakmai felelõs szerinti rendben.

(2) A tûzvédelem csapatszintû logisztikai biztosítását
az általános tervezési, illetve szakági intézkedésekben
szabályozott beszerzési, ellátási, technikai kiszolgálási és
selejtezési rend, valamint a tûzvédelmi normák elõírásai
szerint a honvédelmi szervezetek logisztikai szervezetei
végzik.

(3) Az épületek, a tûzvédelmi eszközök és infrastruktú-
ra idõszakos felülvizsgálatainak és karbantartásainak vég-

rehajtásáról, annak anyagi erõforrásairól a MH középszin-
tû vezetõ szerve, valamint a honvédelmi tárca egészére ki-
terjedõ felsõszintû jogkörrel rendelkezõ, logisztikai terve-
zõ, irányító és végrehajtó, továbbá infrastrukturális szervei
gondoskodnak.

Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti a tûzvédelem és a mû-
szaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös sza-
bályairól szóló 31/2001. (XII. 28.) HM rendelet.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

Melléklet a 18/2008. (VIII. 6.) HM rendelethez

Jelentés tûzesetrõl

1. A kárt szenvedett honvédelmi szervezet megnevezése: ...............................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Állomáshelye: .................................................................................................................................................................

2. A tûz keletkezésének helye: épületben; raktárban; mûhelyben; telephelyen; lõ- és gyakorlótéren; harc- és gépjármû-
ben; repülõeszközben; erdõben; szabadtéren.
(A kívánt rész aláhúzandó.)

Egyéb helyen:.................................................................................................................................................................

Épület, helyiség, szabadtér megnevezése, funkciója: ....................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

3. Tûzeset észlelésének (jelzésének) ideje: 20.... év .... hó ..... nap .... óra .... perc

4. A tûzriadó elrendelésének ideje: 20.... év .... hó ..... nap .... óra .... perc

5. Az önkormányzati tûzoltóság értesítésének ideje: 20.... év .... hó ..... nap .... óra .... perc

6. A tûz eloltásának ideje: 20.... év .... hó ..... nap .... óra .... perc

7. A beavatkozó tûzoltóság (tûzoltásvezetõ neve,
rendfokozata) elérhetõsége: ...........................................................................................................................................

8. Az önkormányzati tûzoltóság riasztási fokozata:...........................................................................................................

9. A tûzeset rövid leírása: (Vélelmezhetõ keletkezési ok, mi égett, hogyan oltották el): ................................................



10. A tûzeset következtében:

Személyi sérülés: ........................................................................................................................................................
Haláleset: ....................................................................................................................................................................

11. Bûncselekményre utaló jel (a rendõrség, katonai ügyész értesítésének idõpontja):

12. Kárérték: ........................................................... Ft

13. A tûzeset során tett egyéb intézkedések: ....................................................................................................................

Jelentést adta: Név: .................................... rf.: ..... beo.: ..........................
Elérhetõség: ..............................

Jelentést vette: Név: .................................... rf.: ..... beo.: .........................
Elérhetõség: ..............................

Ideje: ............ év ..... hó ..... nap ..... óra ..... perc

Kelt ...............

......................................................................
a jelentést teljesítõ olvasható aláírása

2008/116. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 8371

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
11/2008. (VIII. 6.) NFGM

rendelete

a felvonók biztonsági követelményeirõl
és megfelelõségének tanúsításáról szóló

108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelet
módosításáról

A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény
56. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti
fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § b) és g) pont-
jában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõ-
ket rendelem el:

1. §

A felvonók biztonsági követelményeirõl és megfelelõsé-
gének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM–GM
együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) E rendelet elõírásai nem vonatkoznak
a) az olyan emelõberendezésre, amelynek sebessége

0,15 m/s-nál nem nagyobb,
b) az építkezéseken alkalmazott, személyek vagy terhek

emelésére szolgáló felvonóra,
c) a kizárólag katonai vagy rendõrségi célokra tervezett

és kialakított felvonóra,
d) az olyan emelõberendezésre, amelyrõl munkát vé-

geznek,

e) a bányában alkalmazott szállítóberendezésre,
f) a mûvészi elõadásokon az elõadók emelésére szol-

gáló emelõberendezésekre,
g) a közlekedési eszközökbe beszerelt felvonóra,
h) a gyártási technológiai sorba beépített vagy kizárólag

üzemi munkaállások megközelítésére szolgáló felvonóra,
beleértve a gépek karbantartását és ellenõrzését lehetõvé
tevõ helyet is,

i) a vasúti közlekedésrõl szóló törvény szerinti különle-
ges vasutak közül a fogaskerekû vasútra, a siklóra, vala-
mint a személyek szállítására szolgáló kötélpályára,

j) a mozgólépcsõre és a mozgójárdára.”

2. §

A Rendelet 2. §-a a következõ k) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„k) Fülke: a felvonónak az a része, amely emelésnél

vagy süllyesztésnél a személyt vagy a terhet tartja.”

3. §

A Rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) Ez a rendelet a felvonókra vonatkozó tagállami jog-
szabályok közelítésérõl szóló, 1995. június 29-i 95/16/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a gé-
pekrõl és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006.



május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja.”

4. §

A Rendelet 1. számú melléklet 1.2. pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„1.2. Fülke
Minden felvonót fülkével kell kialakítani. A fülkét úgy

kell tervezni és gyártani, hogy a felvonószerelõ-vállalko-
zás által megállapított maximális terhelésnek és utasszám-
nak megfelelõ méretû és teherbírású legyen. A személyfel-
vonó fülkéjét – ha méretei erre alkalmasak – úgy kell kiala-
kítani, hogy tegye lehetõvé a fogyatékossággal élõ szemé-
lyek számára is a be- és kiszállást, a felvonó használatát,
továbbá lehetséges legyen részükre a használatot meg-
könnyítõ átalakítás vagy segédszerkezetek beépítése.”

5. §

(1) Ez a rendelet 2009. december 29-én lép hatályba, és
2009. december 31-én hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 14. § (3) bekezdése.

(3) Ez a rendelet a gépekrõl és a 95/16/EK irányelv mó-
dosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének való megfele-
lést szolgálja.

Bajnai Gordon s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
12/2008. (VIII. 6.) NFGM

rendelete
az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ

jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépõ
kereskedelmérõl szóló

110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet végrehajtásáról
szóló 67/2004. (IV. 28.) GKM rendelet
és a kontingentált vállalkozási export

engedélyezésének rendjérõl szóló
53/1999. (IX. 24.) GM rendelet módosításáról

Az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes tör-
vénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon
kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140. §
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti
fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1. §

(1) Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ
jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépõ kereskedelmé-
rõl szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet végrehajtásá-
ról szóló 67/2004. (IV. 28.) GKM rendelet (a továbbiak-
ban: Ászr.) 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal az engedélykérelmet – ha jogszabály
eltérõen nem rendelkezik – a benyújtást követõ 15 napon
belül bírálja el. A Hivatal az engedélyt a 3. számú mellék-
let szerinti határozattal adja meg. A 3. számú melléklet
szerinti engedély vámhatóság által történõ ellenõrzésre
szolgáló példányának (a továbbiakban: vám példány) hát-
oldala a 3/A. számú mellékletnek megfelelõ rovatokat tar-
talmazza.”

(2) Az Ászr. 4. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az R. 4. §-a szerinti engedély érvényességi ideje

12 hónap. Ettõl eltérõ érvényességi idõ állapítható meg
más hatóságnak az adott ügylethez kapcsolódó engedélyé-
ben, illetve szakhatósági hozzájárulásában eltérõen meg-
határozott érvényesség alapján, továbbá az ügyletre vonat-
kozó szerzõdéses kötelezettség teljesítése érdekében.”

2. §

Az Ászr. 6. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„6. § (1) Az R. 6. § a) pontja szerinti németországi kon-
tingens igénybevételét a kontingentált vállalkozási export
engedélyezésének rendjérõl szóló 53/1999. (IX. 24.) GM
rendelet szerint kell engedélyezni.

(2) Az R. 6. § b) pontja szerinti, az Európai Gazdasági
Térségen, az Európai Unión és Svájcon kívüli országban
székhellyel rendelkezõ vállalkozással létrejött vállalkozá-
si szerzõdés külföldi munkavállaló magyarországi munka-
végzésével való teljesítésére vonatkozó vállalkozási im-
port engedély a 2. számú melléklet szerinti formanyomtat-
ványon kérelmezhetõ.

(3) A (2) bekezdés szerinti engedélykérelemhez mellé-
kelni kell

a) elsõ alkalommal a kérelmezõ képviseletére vagy
jegyzésre jogosult személy közjegyzõ által hitelesített alá-
írási címpéldányát, illetve az ezekkel egyenértékû, aláírás-
mintaként szolgáló más közhiteles okmányt,

b) a vállalkozási szerzõdés és a teljesítési szerzõdés
egy eredeti és egy másolati példányát.

(4) A Hivatal feltételként vizsgálja a kérelemben foglalt
adatok és az elektronikusan hozzáférhetõ cégnyilvántar-
tásban, illetve az egyéni vállalkozói nyilvántartásban a ké-
relem elbírálásának idõpontjában található adatok egyezõ-
ségét.”
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3. §

Az Ászr. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A Hivatal a vállalkozási engedélykérelmet a be-
nyújtást követõ 15 napon belül bírálja el. A Hivatal a vál-
lalkozási import engedélyt a 4/B. számú melléklet szerinti
határozattal adja meg.”

4. §

Az Ászr. 10. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A biztonsági papírok kivitelére, behozatalára egy-

szeri alkalommal történõ szállításra szóló engedély ad-
ható. A kérelmezõ a Hivatalt a biztonsági papír szállításá-
nak megtörténtérõl az engedély felhasználását követõen
haladéktalanul az engedély vám példányának visszaküldé-
sével tájékoztatja, illetve ha a szállítás nem történik meg,
az érvényét vesztett engedélyt a Hivatal részére haladékta-
lanul visszaküldi.”

5. §

(1) Az Ászr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.

(2) Az Ászr. a 2. melléklet szerinti melléklettel egészül
ki.

6. §

A kontingentált vállalkozási export engedélyezésének
rendjérõl szóló 53/1999. (IX. 24.) GM rendelet (a továb-
biakban: Kontr.) 2. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egé-
szül ki, egyidejûleg a jelenlegi (3) bekezdés megjelölése
(4) bekezdésre módosul:

„(3) A Hivatal feltételként vizsgálja a kérelemben fog-
lalt adatok és az elektronikusan hozzáférhetõ cégnyilván-
tartásban, illetve az egyéni vállalkozói nyilvántartásban a

kérelem elbírálásának idõpontjában található adatok egye-
zõségét.”

7. §

A Kontr. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A kontingentált vállalkozási exporttal kapcsolatos
tevékenységet a kereskedelemért felelõs miniszter az
országos gazdasági kamarák és a VÉF szakértõi közremû-
ködésével ellenõrzi, amelyrõl értesíti

a) a foglalkoztatáspolitikáért felelõs minisztert,
b) az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat,
c) a Hivatalt.”

8. §

A Kontr. 1/A. számú melléklete a 3. melléklet szerint
módosul.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba. E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatályba-
lépése után indított eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti
a) az Ászr. 2. § (1) bekezdésében az „– a haditechnikai

eszközök és szolgáltatások körébe tartozó áruk kivételé-
vel –” szövegrész, 5. §-a, 8. § (5) bekezdése, 12. § (5) be-
kezdése, 13. § (2) bekezdésében az „ , a haditechnikai esz-
közök és szolgáltatások engedélyezése során alkalma-
zandó kérelem-formanyomtatványokról” szövegrész és
4/A. számú melléklete,

b) a Kontr. 2. § (2) bekezdés a) és d) pontja, 3. §
(2)–(8) bekezdése, 4. §-a, valamint 2. és 3. számú mellék-
lete.

Bajnai Gordon s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
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1. melléklet a 12/2008. (VIII. 6.) NFGM rendelethez

Az Ászr. 2. számú mellékletében meghatározott vállalkozási engedélykérelem C. melléklete helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„C. melléklet

Létszámterv

Év
Hónap

Összesen:
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Végösszesen statisztikai munkahónap:
,,

2. melléklet a 12/2008. (VIII. 6.) NFGM rendelethez

„3/A. számú melléklet

A vámkezelés
dátuma

Az áru vámtarifa
száma

Származási vagy
rendeltetési ország

Az áru

A vámkezelés
igazolása

(bélyegzõ, aláírás)
mennyiségi

egységevámtarifa
szerint

mennyisége
elõírt egységben

tényleges
mennyisége

számla szerinti
mértékegységben

,,

3. melléklet a 12/2008. (VIII. 6.) NFGM rendelethez

A Kontr. 1/A. számú mellékletében meghatározott kontingentált vállalkozási export engedélykérelem C. melléklete
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„C. melléklet

Létszámterv

Év
Hónap

Összesen:
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Végösszesen statisztikai munkahónap:
,,
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Az oktatási és kulturális miniszter
22/2008. (VIII. 6.) OKM

rendelete

a képzési kötelezettségrõl és a pedagógiai
szakszolgálatokról szóló

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosításáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 97. § b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 94. § (1) bekezdés b) és d) pont-
jában foglalt felhatalmazás alapján, az oktatási és kultu-
rális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A képzési kötelezettségrõl és a pedagógiai szakszolgá-
latokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet (a továb-
biakban: R.) 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(A nevelési tanácsadóban a vezetõi megbízás feltétele:)
„a) pszichológus, gyermekpszichiáter vagy gyógype-

dagógus szakképesítés és”

2. §

Az R. 12. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) Ha a közoktatási intézmény vagy a 8. § (8) bekezdésé-
ben, illetve a 9. § (1) bekezdésében felsorolt intézmény, to-
vábbá a családvédelemmel foglalkozó más szerv (a további-
akban együtt: családvédelmi intézmény) megítélése szerint a
gyermek, tanuló szakértõi vizsgálata szükséges, behívja a
szülõt, és az indok közlésével javasolja a szakértõi vizsgála-
ton való részvételt. A megismerõ funkciók vagy a viselkedés
fejlõdésének tartós és súlyos rendellenessége vagy enyhe ér-
telmi fogyatékosság vélelmezése esetén a nevelési-oktatási
intézmény a szakértõi és rehabilitációs bizottság által történõ
vizsgálatra csak abban az esetben tehet javaslatot, ha a gyer-
mek, tanuló vizsgálatára a nevelési tanácsadás keretében már
sor került. Javaslatával egyidejûleg köteles a szülõt tájékoz-
tatni a vizsgálatok eredményei alapján lehetséges következ-
ményekrõl, a szülõnek a vizsgálattal és annak megállapításai-
val kapcsolatos jogairól.”

3. §

Az R. 14. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A szakértõi és rehabilitációs bizottság a sajátos ne-

velési igényû gyermek, tanuló részére nem jelölhet ki
olyan nevelési-oktatási intézményt, amellyel a vizsgálatá-
ban részt vevõ szakemberek közül bármelyik foglalkozta-
tási jogviszonyban áll.”

4. §

Az R. a következõ 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A. § A gyermek, tanuló érdekében a közoktatási tör-

vény 13. § (8) bekezdése alapján államigazgatási eljárás
megindítását kezdeményezi a nevelési-oktatási intézmény
vezetõje, ha a gyermek, tanuló iskolapszichológusi vizsgála-
ton való részvételének szükségességével a szülõ nem ért
egyet, illetve a vizsgálaton a gyermekével nem jelenik meg.”

5. §

Az R. 22. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A nevelési tanácsadó szakvéleményét a nevelési

tanácsadó, illetve a nevelési tanácsadás feladatait is ellátó
egységes pedagógiai szakszolgálat vezetõje és a vizsgálat-
ban közremûködõ szakemberek írják alá.”

6. §

Az R. a következõ 26/B. §-sal egészül ki:
„26/B. § (1) A megismerõ funkciók vagy a viselkedés

fejlõdésének organikus okra vissza nem vezethetõ tartós és
súlyos rendellenességével küzdõ tanuló részére a közok-
tatási törvény 35. § (4) bekezdése alapján szervezett isko-
lai fejlesztõ foglalkoztatás heti idõkeretét nyolc fõs cso-
portokra kell meghatározni oly módon, hogy az ellátásra
jogosult tanulók számát elosztják nyolccal. A csoportra
jutó idõkeret akkor is felhasználható, ha az osztás alapján a
csoportban nincs nyolc tanuló. Ha a csoportot több külön-
bözõ évfolyamra járó tanulóból szervezik meg, és az egyes
évfolyamokra a közoktatási törvény 52. § (3) bekezdése
eltérõ mértékû heti kötelezõ tanórai foglalkozást állapít
meg, a fejlesztõ foglalkoztatás heti idõkeretét a magasabb
évfolyamra megállapított heti kötelezõ tanórai foglalkozás
alapján kell meghatározni.

(2) A megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének
organikus okra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendel-
lenességével küzdõ tanulók részére szervezett iskolai fejlesz-
tõ foglalkoztatás, és a megismerõ funkciók vagy a viselkedés
fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ tartós és súlyos
rendellenességével küzdõ tanuló részére biztosított egészség-
ügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai
foglalkozás – a meghatározott fejlesztési cél elérését szolgáló
fejlesztõ terápia, valamint az annak végzésére jogosult szak-
ember végzettségének és szakképesítésének azonossága ese-
tén – közös csoportban is megszervezhetõ.

(3) Az iskolai fejlesztõ foglalkoztatás egyéni fejlesztési
terv alapján történik. Az iskola a fejlesztõ foglalkozásokat
központilag kiadott egyéni fejlõdési lapon dokumentálja.”

7. §

Az R. 3. számú melléklet I. pont 1. alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
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„1. A gyermek korai fejlesztésével, fejlesztõ felkészíté-
sével, óvodai nevelésével, továbbá – a 2. pontban foglalt
kivétellel – a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos
ügyekben a szülõ bármikor kérheti a szakértõi vélemény
elkészítését, illetõleg a családvédelmi intézmény és a
gyámhatóság bármikor javasolhatja a szülõnek, hogy
gyermekével jelenjen meg szakértõi vizsgálaton.”

8. §

Az R. 3. számú melléklet II. pont 2. alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„2. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megálla-
pításához az I. pont 2. alpontjában meghatározottak szerint
benyújtott kérelem alapján a kijelölt iskolába való beíra-
táshoz szükséges vizsgálatokat április 30-ig kell elvégez-
ni. A 13. § (3)–(4) bekezdésében foglaltak szerinti, az
egyes tantárgyak, tantárgyrészek esetében az értékelés,
minõsítés alóli mentesítés céljából kezdeményezett vizs-
gálatokat a szakértõi bizottság folyamatosan végzi.”

9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 3. §-a 2009. január 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti az R. 3. § (6) bekezdése.

(4) Ez a rendelet 2009. január 15-én hatályát veszti.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

Az oktatási és kulturális miniszter
23/2008. (VIII. 6.) OKM

rendelete

a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
támogatása igénylésének, döntési rendszerének,

folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének
részletes szabályairól

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet 18. pont
a) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, az oktatási és
kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meg-
határozott feladatkörömben eljárva – az önkormányzati
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.)

Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladat-
körében eljáró önkormányzati miniszterrel egyetértésben,
a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljáró pénzügyminiszter, vala-
mint a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális
és munkaügyi miniszter véleményének kikérésével – a
következõket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed
a) a helyi és helyi kisebbségi önkormányzatokra, a

többcélú kistérségi társulásokra (a továbbiakban: helyi ön-
kormányzati intézményfenntartó),

b) az egyházi jogi személyre, társadalmi szervezetre,
alapítványra, közalapítványra, egyesületre és más jogi sze-
mélyre, országos kisebbségi önkormányzatra, közhasznú
társaságra, jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági tár-
saságra, nonprofit gazdasági társaságra és a közoktatási
feladatot alaptevékenységként végzõ, a személyi jövede-
lemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállal-
kozóra, a nem állami felsõoktatási intézményekre
(a továbbiakban: nem állami intézményfenntartó),

c) a központi költségvetési szervként mûködõ felsõok-
tatási intézményekre (a továbbiakban: állami felsõoktatási
intézményfenntartó), valamint

d) az a)–c) pont alatt felsoroltak (a továbbiakban
együtt: fenntartó) által fenntartott – a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról
szóló törvény) 20–22. §-ában, valamint 33. §-ában megha-
tározott – közoktatási intézményekre (a továbbiakban:
intézmény).

A Programtanács

2. §

(1) Az informatikai eszközökkel kapcsolatos, jelen ren-
deletben érintett fejlesztési feladatok összhangjának meg-
teremtése érdekében az oktatási és kulturális miniszter
(a továbbiakban: miniszter) Programtanácsot mûködtet.

(2) A Programtanács a miniszter szakmai tanácsadó tes-
tületeként mûködik, ügyrendjét saját maga határozza meg,
és azt a miniszter hagyja jóvá. Az ügyrendet az Oktatási és
Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium)



hon lap ján nyil vá nos ság ra kell hozni 2008. szeptember
30-ig.

(3) A Prog ram ta nács há rom tag ból áll, tag ja it a mi nisz -
ter bíz za meg fel ada tuk el lá tá sá val, és dönt vissza hí vá suk -
ról. A meg bí za tás el fo ga dás sal jön lét re. A ta go kat te vé -
keny sé gük el lá tá sá ért dí ja zás nem il le ti meg. A Prog ram ta -
nács tag ja a je len ren de let fel ada ta i val összefüggésben a
miniszter által nem utasítható.

(4) A Prog ram ta nács fel ada ta, hogy a köz ok ta tás te rü le -
tét érin tõ szoft ver-akk re di tá ci ós el já rás sza bá lya i nak meg -
ha tá ro zá sá ra, az akk re di tá ci ós jog vissza vo ná sá ra vo nat -
ko zó an – az ügy rend je alap ján – ja vas la tot te gyen a mi -
nisz ter nek. A mi nisz ter dön té sét a Mi nisz té ri um honlapján 
2008. szeptember 30-ig nyilvánosságra kell hozni.

II. Fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

Informatikai és szakmai fejlesztések támogatása

3.  §

(1) A fenn tar tó leg fel jebb 2400 Ft/fõ tá mo ga tást igé -
nyel het az ál ta la fenn tar tott in téz mény nek az egy–ti zen há -
rom év fo lya mán az ál ta lá nos mû velt sé get meg ala po zó
nap pa li rend sze rû is ko lai ok ta tás ban ta nu ló, va la mint a
kol lé gi u mi el lá tás ban ré sze sü lõ ta nu lói után. A kol lé gi um -
ban ta nu lót 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) 3. szá mú mel lék let 15. pont f) al -
pont já ban meg ha tá ro zott szá mí tá si mód sze rint kell figye -
lembe ven ni.

(2) A fenn tar tó az óvo dá ba járó gyer me kek lét szá ma
után leg fel jebb 1200 Ft/fõ tá mo ga tást igényelhet.

(3) A fenn tar tó az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz -
mény ben ta nu lók után leg fel jebb 600 Ft/fõ tá mo ga tást igé -
nyel het. Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény ben a ta -
nu lót a költ ség ve té si tör vény 3. szá mú mel lék let 15. pont
e) al pont já ban meg ha tá ro zott szá mí tá si mód sze rint kell
figye lembe ven ni.

(4) A tá mo ga tást a fenn tar tó
a) in for ma ti kai esz kö zök re,
b) a ne ve lé si, pe da gó gi ai prog ram vég re haj tá sá hoz

szük sé ges ne ve lõ-ok ta tó mun kát se gí tõ esz kö zök és fel -
sze re lé sek jegy zé ké ben sze rep lõ esz kö zök re, tan esz kö -
zök re,

c) 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. MKM ren de let) 7. szá mú mel lék let ben meg ha tá -
ro zott esz kö zök re, be ren de zé sek re és fel sze re lé sek re,

d) a köz ok ta tás ról  szóló tör vény 8.  § (3) be kez dés
d) pont ja alap ján a 2008/2009. tan év ben a ne ve lé si ok ta tá si 

in téz mé nyek ben az 5. év fo lya mon elõ ször meg szer ve zés re 
ke rü lõ nem szak rend sze rû ok ta tás ér de ké ben, a ko ope ra tív 
pe da gó gi ai mód sze rek és a pro jekt mód szer tan órai meg -
valósításához és a pe da gó gi ai mun kát tá mo ga tó port fó li ók
el ké szí té sé hez szük sé ges szem lél te tõ esz kö zök el ké szí té -
sé nek költ sé ge i hez 
[a továb biak ban a b)–d) pont ban meg ha tá ro zott esz kö zök
együtt: szak mai esz köz] igé nyel he ti.

(5) A fenn tar tó a tá mo ga tást az in téz ménnyel egyez tet ve 
a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott szak mai, in for ma ti kai és
tan esz kö zök pót lá sá ra, kor sze rû sí té sé re, fej lesz té sé re,
 valamint azok üze mel te té sé re, mûködtetésére használhatja 
fel.

(6) E ren de let al kal ma zá sá ban in for ma ti kai esz kö zön
hard ve re ket és szoft ve re ket kell ér te ni. Ki zá ró lag ke res ke -
del mi for ga lom ban kap ha tó, vagy a mi nisz ter ál tal akk re -
di tált szoft ver vá sá rol ha tó. Ke res ke del mi for ga lom ban
kap ha tó szoft ver ak kor vá sá rol ha tó, ha azt a ta nu ló fej lesz -
té sé hez az in téz mény a ne ve lé si, pe da gó gi ai prog ram já ban 
meg ha tá ro zott pe da gó gi ai cé lok nak meg fele lõen hasz -
nálja.

(7) A tá mo ga tás nem hasz nál ha tó fel olyan szoft ver re,
amely hasz ná la tá ra az in téz mény a „Tisz ta szoft ver” prog -
ram alap ján jo go sult, il let ve hard ve rek ese té ben to váb bi
bér le ti konstrukció létesítésére.

(8) Az akk re di tált szoft ve rek re össze sen a tá mo ga tás ból
ta nul ón ként leg fel jebb 1400 Ft összeg for dít ha tó. Az
egy–ti zen há rom év fo lya mon ál ta lá nos mû velt sé get meg -
ala po zó nap pa li rend sze rû ok ta tás ban, va la mint kol lé gi u -
mi ne ve lés ben ré sze sü lõ ta nu ló után igé nyelt tá mo ga tás ból 
– ta nul ón ként leg fel jebb 1200 Ft/fõ összeg ben – biz to sí ta -
ni kell az ad mi niszt rá ci ós és ügy vi te li szoft ver mû kö dé sét.
Ha az in téz mény az akk re di tált szoft vert elsõ al ka lom mal
ve ze ti be, vagy a meg lé võt sze ret né le cse rél ni, a fenn tar tó
– az ál ta la fenn tar tott in téz mé nyek kép vi se lõ i nek rész vé te -
lé vel – egyez te tõ tár gya lást foly tat le, amely nek so rán az
in téz mé nyek igé nye i nek össze han go lá sá val ki vá laszt ja a
meg fe le lõ szoft vert. Az egyez te tõ tár gya lás ról a részt vevõ 
in téz mé nyek és a fenn tar tó ál tal alá írt jegy zõ köny vet kell
fel ven ni. A jegy zõ könyv tar tal maz za a ki vá lasz tott szoft -
ver meg ne ve zé sét, ame lyet a fenn tar tó a jegy zõ könyv le -
zá rá sát köve tõen ha la dék ta la nul meg ren del, vagy a meg -
ren de lé se ér de ké ben szük sé ges köz be szer zé si el já rást ha -
la dék ta la nul meg kez di. Nem szük sé ges egyez te tõ tár gya -
lást le foly tat ni, ha a fenn tar tó az in téz mény nél a már be ve -
ze tett szoft vert tart ja to vább ra is al kal ma zás ban, és azt kí -
ván ja fris sí te ni.

4.  §

(1) A fenn tar tó tá mo ga tá si igényt nyújt hat be az ál ta la
fenn tar tott pe da gó gi ai szak szol gá la tot el lá tó köz ok ta tá si
in téz mény ré szé re a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott in for -
ma ti kai esz kö zök re az aláb bi fel té te lek meg lé te ese tén:
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a) a pedagógiai szakszolgálat a következõ feladatok vala-
melyikét látja el: tanulási képességet vizsgáló szakértõi és re-
habilitációs tevékenység, országos szakértõi és rehabilitációs
tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás,

b) az a) pontban meghatározott feladatok ellátása szak-
mailag és szervezetileg önálló intézmény vagy intézmény-
egység keretében történik.

(2) A fenntartó legfeljebb 70 000 Ft/pedagógus támoga-
tást igényelhet az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatok ellátására pedagógus-munkakörben, közalkal-
mazotti jogviszonyban, munkaviszonyban foglalkoztatot-
tak teljes munkaidõre átszámított létszáma alapján.

(3) A fenntartó a támogatást személyi számítógép, note-
book és táska, pendrive, scanner, fénymásológép, router,
valamint kereskedelemben kapható szoftver megvásárlá-
sára fordíthatja.

(4) A tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitá-
ciós tevékenységet, országos szakértõi és rehabilitációs tevé-
kenységet, valamint nevelési tanácsadást ellátó intézmény
fenntartója legfeljebb 300 000 Ft/intézmény támogatást igé-
nyelhet a Wechsler Gyermek Intelligenciateszt-készlet
(WISC-IV) megvásárlásához, valamint akkreditált WISC-IV
tanfolyamon való részvétel képzési díjához. Képzésre a tá-
mogatás akkor fordítható, ha a képzésen részt vevõt az intéz-
mény fõállásban, pedagógus munkakörben közalkalmazotti
jogviszonyban, munkaviszonyban foglalkoztatja.

5. §

(1) Ha a fenntartó 3000 fõ alatti lakosságszámú telepü-
lésen tart fenn nevelési-oktatási feladatot ellátó közoktatá-
si intézményt, akkor támogatási igényt nyújthat be az óvo-
dai, általános iskolai feladatot ellátó közoktatási intézmé-
nye részére szakmai, informatikai és taneszközre a követ-
kezõ feltételek megléte esetén:

a) az intézmény nem rendelkezik a 11/1994. MKM
rendelet eszköz- és felszerelés jegyzékében felsorolt esz-
közökkel és azt kívánja pótolni,

b) az intézmény a meglévõ eszközeit, berendezéseit kí-
vánja korszerûsíteni vagy lecserélni,

c) óvodai, iskolai csoportok, osztályok számának, lét-
számának növelése miatt új eszközöket igényel,

d) az intézménynek feladatbõvülés miatt új eszközöket
igényel.

(2) A fenntartó intézményenként legfeljebb
2 000 000 Ft támogatást igényelhet azzal, hogy a támoga-
tás az egyes fenntartók között differenciáltan és elsõsorban
a (3) bekezdésben meghatározott szempontoknak való
megfelelés arányában, valamint a település lakosságszáma
alapján kerül megállapításra.

(3) A pályázatok elbírálása a beküldött adatlapok, mel-
lékletek és a közoktatási információs rendszerben nyilván-
tartott adatok alapján feladatellátási helyenként történik. A
benyújtott támogatások elbírálásánál a következõ szem-
pontoknak való megfelelés elõnyt jelent:

a) az intézményt három vagy több tagból álló társulás
tartja fenn,

b) a kiválasztott eszközöket a gyermek, tanuló használ-
ja a nevelõ, oktató munka során,

c) a hiányzó szakmai eszközök az intézmény további
mûködése szempontjából kiemelt jelentõséggel bírnak,

d) a településen az intézmény kizárólagosan lát el óvo-
dai, általános iskolai feladatot,

e) az intézmény több település tekintetében lát el óvo-
dai, általános iskolai feladatot,

f) az intézmény a társadalmi-gazdasági és infrastruktu-
rális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott telepü-
lések jegyzékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rende-
let mellékletében meghatározott mindkét mutató szem-
pontjából hátrányosnak minõsülõ településen mûködik,

g) az intézmény kihasználtsági mutatója eléri a 80%-ot,
h) az intézmény integráltan látja el a testi, érzékszervi

fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását,
i) az intézmény 1500 fõ vagy az alatti lakosságszámú

településen mûködik,
j) az általános iskolai feladat ellátása egységes iskolai

oktatás keretében történik.

(4) A támogatási javaslat kialakításának további prioritása:
szakmai eszközök, taneszközök, informatikai eszközök.

A támogatás igénylése, folyósítása és elszámolása

6. §

(1) A fenntartó a 3. §-ban meghatározott támogatásra vo-
natkozó igényét az 1. számú mellékletben szereplõ tartalom-
mal, a 4. § szerinti támogatási igényét a 2. számú melléklet-
ben szereplõ tartalommal, az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium Támogatáskezelõ Igazgatósága (a továbbiakban: OKM
Támogatáskezelõ) honlapján közzétett adatlapon vala-
mennyi melléklettel együtt egy eredeti és egy másolati pél-
dányban postai úton 2008. szeptember 10-ig nyújtja be:

a) a helyi önkormányzati intézményfenntartó – az ál-
lamháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 64/B. § (3) bekezdése alapján – a
Magyar Államkincstár regionális igazgatósága megye-
székhelyen mûködõ szakterületi feladatot ellátó szervezeti
egységéhez (a továbbiakban: Igazgatóság),

b) a nem állami intézményfenntartó – a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.)
alapján – az Igazgatósághoz,

c) az állami felsõoktatási intézményfenntartó a Minisz-
térium részére.

(2) Az adatlaphoz csatolni kell:
a) az intézményvezetõ nyilatkozatát arról, hogy az

intézmény rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
b) a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy igényléskor sem

neki, sem az általa fenntartott intézményének nincs esedé-
kes, meg nem fizetett köztartozása,
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c) a fenntartó hozzájárulását ahhoz, hogy az Igazgatóság a
b) pont szerinti nyilatkozat valóságtartalmát vizsgálja,

d) az esélyegyenlõségi intézkedésekkel kapcsolatos
nyilatkozatot.

(3) A fenntartó 2008. szeptember 1-jei tényleges, a beírási
naplóba beírt létszám alapján nyújtja be a támogatási igényét.

(4) Az Igazgatóság a rendelkezésére álló iratok, saját
nyilvántartása alapján, valamint az e rendeletnek való
megfelelés szempontjából megvizsgálja a támogatási
igényt, és szükség esetén a beérkezéstõl számított öt napon
belül, nyolcnapos határidõvel hiánypótlásra, módosításra
hívja fel a fenntartót. Amennyiben a fenntartó a felhívás-
nak nem tesz eleget, vagy nem megfelelõen teljesíti azt, az
Igazgatóság a támogatási igényt nem továbbítja, és errõl
2008. szeptember 30-ig értesíti a fenntartót. Az e bekez-
désben foglaltakat alkalmazni kell az állami felsõoktatási
intézmény esetében is.

(5) Az Igazgatóság a helyi önkormányzati intézmény-
fenntartók adatlapjait a 3. számú melléklet alapján összesí-
ti, és 2008. október 5-ig papíralapon és elektronikus for-
mában is megküldi az Önkormányzati Minisztérium részé-
re, valamint az 1–2. számú melléklet szerinti adatlapokat
másolatban, a 4–5. számú melléklet alapján összesített ada-
tokat elektronikusan és postai úton is továbbítja a Minisz-
térium részére. A támogatás folyósításáról az Önkormány-
zati Minisztérium utalványozása alapján a Magyar Állam-
kincstár egy összegben 2008. október 25-ig gondoskodik a
költségvetési törvény 5. számú melléklet 18. pont a) al-
pontja szerinti jogcím elõirányzat terhére.

(6) Az Igazgatóság a nem állami intézményfenntartók
adatlapjainak feldolgozása alapján a fenntartók adatlapjait
másolatban és a 4–5. számú melléklet alapján összesített
adatokat 2008. október 5-ig megküldi a Minisztérium ré-
szére, továbbá a támogatást nyert fenntartókat értesíti a
megítélt támogatások összegérõl. A Minisztérium a támo-
gatás folyósításához szükséges fedezetet az Igazgatóság
részére 2008. november 10-ig a költségvetési törvény XX.
Fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. elõirány-
zat-csoportszám „Humánszolgáltatások normatív állami
támogatása” elõirányzata terhére biztosítja.

(7) A Minisztérium az állami felsõoktatási intézmény-
fenntartó részére 2008. november 10-ig intézkedik a költ-
ségvetési törvény XX. fejezet 11. cím 2. alcím 17. jogcím-
csoport „Gyakorlóiskolák normatív támogatása” elõirány-
zat terhére történõ elõirányzatok átcsoportosításáról.

7. §

(1) A helyi önkormányzati intézményfenntartó az 5. §
szerinti támogatási igényét a 6. számú mellékletben szerep-
lõ tartalommal az OKM Támogatáskezelõ honlapján köz-
zétett adatlapon valamennyi melléklettel együtt egy erede-
ti és három másolati példányban postai úton 2008. szep-
tember 10-ig nyújtja be az Igazgatósághoz. A hiánypótlá-
sok és az elutasítások tekintetében alkalmazni kell a 6. §

(4) bekezdésében foglaltakat azzal, hogy az Igazgatóság a
támogatási igényeket egy eredeti és kettõ másolati pél-
dányban 2008. október 1-jéig küldi meg az OKM Támoga-
táskezelõ részére.

(2) A nem helyi önkormányzati intézményfenntartó az 5. §
szerinti támogatási igényét a 6. számú mellékletben szereplõ
tartalommal az OKM Támogatáskezelõ honlapján közzétett
adatlapon, valamennyi melléklettel együtt egy eredeti és két
másolati példányban postai úton 2008. szeptember 10-ig
nyújtja be az OKM Támogatáskezelõhöz.

(3) A támogatási igényt a 6. számú melléklet szerint a
következõk szerint kell benyújtani:

a) a közoktatási információs rendszerben meghatáro-
zott feladatellátási helyre nyújtható be igénylés;

b) az egyes feladatellátási helyekre a 6. számú mellék-
let A) vagy a B) pontja szerint lehet benyújtani igénylést;
mind az A), mind a B) pont szerinti igényléssel egyidejûleg
lehetõség van a 6. számú melléklet C) pontja alapján ki-
egészítõ támogatást igényelni; a C) pont alapján önállóan
igénylés benyújtására nincs lehetõség;

c) az ellátott feladat alapján a 6. számú melléklet D) és
E) pontja szerint adatokat kell közölni.

(4) A támogatási igények benyújtásakor az adatlaphoz
kettõ példányban csatolni kell:

a) az intézményvezetõ nyilatkozatát arról, hogy az intéz-
mény rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,

b) a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy igényléskor sem
neki, sem az általa fenntartott intézményének nincs esedé-
kes, meg nem fizetett köztartozása,

c) a fenntartó hozzájárulását ahhoz, hogy az Igazgató-
ság, a nem helyi önkormányzati intézményfenntartó esetén
a Minisztérium a b) pont szerinti nyilatkozat valóság-
tartalmát vizsgálja,

d) az esélyegyenlõségi intézkedésekkel kapcsolatos
nyilatkozatot, továbbá

e) másolatban a nem helyi önkormányzati intézmény-
fenntartónak a Vhr. 13. § (7) bekezdés e) pontja és (9) be-
kezdése szerinti okiratokat, valamint az önkormányzattal
létesített közoktatási megállapodást.

(5) Az OKM Támogatáskezelõ az e rendeletnek való for-
mai megfelelés szempontjából megvizsgálja a támogatási
igényeket, és szükség esetén a beérkezéstõl számított öt na-
pon belül, nyolcnapos határidõvel hiánypótlásra, módosításra
hívja fel a nem helyi önkormányzati intézményfenntartót.
Amennyiben a fenntartó a felhívásnak nem tesz eleget, vagy
nem megfelelõen teljesít, az OKM Támogatáskezelõ a támo-
gatási igényt nem továbbítja, és errõl 2008. október 1-jéig ér-
tesíti a fenntartót és a Minisztériumot.

(6) Az OKM Támogatáskezelõ összesítõ jelentést készít
az 1. § szerinti fenntartói bontásban, intézmény-, valamint
feladatellátási hely sorosan összesítve elektronikus formában
2008. október 15-ig megküldi a Minisztérium részére.

(7) A támogatás megítélésérõl a Minisztérium, az Ön-
kormányzati Minisztérium, a Pénzügyminisztérium és a
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Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakértõibõl álló öt
tagú bíráló bizottság az e rendeletben foglaltak figye-
lembevételével 2008. október 27-ig tesz javaslatot a mi-
niszternek. A bíráló bizottságba két tagot a miniszter,
egy-egy tagot az önkormányzati miniszter, a pénzügymi-
niszter és a szociális és munkaügyi miniszter jelöl. Ha a bí-
ráló bizottság a pályázatok vizsgálata során további tájé-
koztatást, illetve dokumentumok megküldését tartja
szükségesnek, ezeket a fenntartók – külön felhívásra –
kötelesek teljesíteni.

(8) A támogatások odaítélésérõl a miniszter nyolc na-
pon belül dönt. A döntés eredményérõl minden igénylõt
levélben értesíteni kell, illetve a támogatást kapott fenntar-
tók közérdekbõl nyilvános adatait a Minisztérium honlap-
ján közzé kell tenni.

(9) A Minisztérium a döntést követõen a támogatásra jo-
gosult helyi önkormányzati intézményfenntartók adatlap-
jait a 2. számú melléklet alapján összesíti, majd a támoga-
tást elnyert helyi önkormányzatok összesített adatait – az
önkormányzatok KSH kódjának, településtípus nélküli
megnevezésének és az ezer forintra kerekített támogatási
összegnek a feltüntetésével – utalványozás céljából papír
alapon és elektronikus formában is 2008. november 5-ig
megküldi az Önkormányzati Minisztérium részére. Az
Önkormányzati Minisztérium a támogatást a költségvetési
törvény 5. számú melléklet 18. pont a) alpontja szerinti
forrás terhére biztosítja. A Magyar Államkincstár a támo-
gatást az Önkormányzati Minisztérium utalványozása
alapján 2008. november 25-ig folyósítja.

(10) A nem állami intézményfenntartók esetén a támo-
gatást – a Minisztérium utalványozása alapján – az Igazga-
tóság a költségvetési törvény XX. Fejezet, 11. cím, 2. al-
cím, 3. jogcímcsoport, 1. elõirányzat-csoportszám „Hu-
mánszolgáltatások normatív állami támogatása” címû elõ-
irányzat terhére 2008. november 25-ig folyósítja.

(11) Az állami felsõoktatási intézményfenntartók részé-
re a Minisztérium 2008. november 25-ig intézkedik a költ-
ségvetési törvény XX. fejezet 11. cím 2. alcím 17. jogcím-
csoport „Gyakorlóiskolák normatív támogatása” elõirány-
zat terhére történõ elõirányzatok átcsoportosításáról és fo-
lyósításáról.

Az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések

8. §

(1) Ha a nevelési-oktatási intézmény települési önkor-
mányzat fenntartásában mûködik, a pályázathoz csatolni
kell a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a képviselõ-testü-
let elfogadta az önkormányzati intézkedési tervet és az ön-
kormányzati minõségirányítási programot, meghatározva
a gyermekek, tanulók esélyegyenlõségét szolgáló intézke-
déseket, a gyermek- és ifjúságvédelem és a közoktatás
kapcsolatát (a továbbiakban együtt: esélyegyenlõséget

szolgáló intézkedések). E rendelkezéseket önkormányzati
társulások tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy a nyilatkozatot a társulási tanács elnöke adja ki.

(2) A fõvárosi, megyei fenntartásban mûködõ nevelési-ok-
tatási intézmények tekintetében arról kell nyilatkozatot csa-
tolni, hogy az önkormányzati minõségirányítási program tar-
talmazza az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket.

(3) A nyilatkozatoknak ki kell terjedni arra is, hogy az
esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések az óvodai neve-
lési programba, illetve iskolai, kollégiumi pedagógiai
programba történõ beépítését azok jóváhagyásával kap-
csolatos eljárás során vizsgálták.

(4) Ha a fenntartó, a társulási tanács elnöke a nyilatko-
zatot megfelelõ döntés hiányában nem vagy nem a megha-
tározott tartalommal tudja kiadni, a pályázathoz csatolni
kell azt a nyilatkozatot, hogy elkészítik a gyermekek, tanu-
lók esélyegyenlõségét szolgáló intézkedéseket, megjelöl-
ve, hogy a képviselõ-testület, közgyûlés, társulási tanács
melyik ülésén tárgyalja azt, illetve elvégzik a nevelési
programok, pedagógiai programok esélyegyenlõségi
szempontból történõ felülvizsgálatát.

(5) Ha a nevelési-oktatási intézmény nem önkormány-
zati fenntartásban mûködik, a pályázatok elbírálása során
elõnyben kell részesíteni azt a pályázatot, amelyhez csa-
tolják a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy az esélyegyen-
lõséget szolgáló intézkedéseket az általa fenntartott óvoda
nevelési programja, iskola, kollégium pedagógiai program
tartalmazza, illetve annak vállalását, hogy beépítik azokat.

(6) Az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedésekkel kap-
csolatos testületi, fenntartói hatáskörbe tartozó döntéseket
– az intézményi átszervezések, megszûnések, fenntartói
jog átadása eseteit kivéve – 2008. augusztus 31-ig lehet
meghozni. Az intézményi átszervezések, megszûnések,
fenntartói jog átadása esetén a döntéshozatal határideje
2008. szeptember 30-a. A döntések alapján a nevelési
programok, iskolai és kollégiumi pedagógiai programok
felülvizsgálatát és fenntartói jóváhagyását 2008. december
31-ig lehet elvégezni.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozat hiá-
nyában a pályázat érdemben nem bírálható el.

(8) Az e §-ban meghatározott nyilatkozat benyújtása an-
nak tudomásul vételét is jelenti, hogy valótlan nyilatkozat
esetén, vagy a nyilatkozatban vállaltak nem teljesítése ese-
tén – e tényfeltárást követõ évben – a fenntartó által be-
nyújtott bármilyen közoktatási célú pályázatot érdemi el-
bírálás nélkül el kell utasítani.

Közös rendelkezések

9. §

(1) Az e rendeletben meghatározott valamennyi határ-
idõ a postára adás utolsó napját, továbbá az elektronikus
kitöltés esetében az adatbázis lezárását jelenti.
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(2) Minden támogatási igénylés benyújtásának feltétele,
hogy az igényléskor megadott adatok megegyezzenek a
közoktatási információs rendszerben nyilvántartott ada-
tokkal, valamint a Vhr. 12/A. § (4) bekezdésében felsorolt
valamennyi okirat megtekinthetõ legyen az adatbázis in-
ternetes felületén. A létszámalapon történõ igénylés továb-
bi feltétele a tanulói és pedagógus azonosító szám intéz-
ményi szintû nyilvántartása.

(3) A fenntartó és az intézmény köteles a támogatás fel-
használását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani,
az ellenõrzésre feljogosított szervek megkeresésére az el-
lenõrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni,
a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a hely-
színi ellenõrzést lehetõvé tenni. Az adatok valódiságát az
egyes fenntartóknál, illetve intézményeknél megfelelõ
analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval
kell alátámasztani.

(4) A fenntartó a támogatást köteles az e rendeletben
meghatározott célra és arra az intézményére fordítani,
amelyre a támogatást elnyerte.

(5) A fenntartó az 5. § alapján kapott támogatást a meg-
ítélt eszközökre köteles fordítani.

(6) A fenntartók a támogatás felhasználásáról – kivéve a
(7) bekezdésben foglaltakat – legkésõbb 2008. december
31-i fordulónappal, a mindenkori zárszámadás keretében
és annak rendje, valamint a Vhr. rendelkezései szerint kö-
telesek elszámolni.

(7) A támogatásnak a tárgyév december 31-én kötele-
zettségvállalással terhelt maradványát 2009. június 30-ig
lehet felhasználni, amelyrõl 2009. december 31-i forduló-
nappal kell elszámolni a mindenkori zárszámadás kereté-
ben és annak rendje, valamint a Vhr. rendelkezései szerint.

(8) Kötelezettségvállalásnak minõsülnek az államház-
tartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 2. § 67. pontjában leírtak, különösen a
szerzõdés, a megállapodás, a visszaigazolt megrendelés.
Kötelezettségvállalásnak kell elfogadni a közbeszerzések-
rõl szóló 2003. évi CXXIX. törvényben leírtak alapján a
közbeszerzés megkezdéseként a közbeszerzési eljárást
megindító feladott hirdetményt, megküldött ajánlati, aján-
lattételi felhívást.

(9) Az állami felsõoktatási intézményfenntartó a Mi-
nisztérium részére, más fenntartó az Igazgatósághoz nyújt-
ja be a támogatással kapcsolatos pénzügyi elszámolását.

(10) Ha a fenntartó a támogatást vagy annak egy részét
jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra
használta fel, illetve a jogszabályban rögzített arányt meg-
haladó mértékû támogatást vett igénybe, vagy a támogatá-
sok igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor a tá-
mogatásról haladéktalanul köteles lemondani és a támoga-
tást visszafizetni a következõk szerint: a helyi önkormány-
zati intézményfenntartó a központi költségvetés javára, a
nem állami intézményfenntartó a területileg illetékes Igaz-

gatóságon keresztül a Minisztérium részére, az állami fel-
sõoktatási intézményfenntartó közvetlenül a Minisztérium
számára. A fel nem használt és kötelezettségvállalással
sem terhelt maradványt a fenntartó köteles az e bekezdés
szerint visszafizetni.

(11) Visszafizetés esetén a támogatást kamatokkal ter-
helten kell visszafizetni. A kamat mértéke az Áht., vala-
mint a Vhr. által meghatározott összeg, amelyet a támoga-
tás igénybevétele napjától a visszafizetés napjáig kell fel-
számítani.

(12) Az igénylés, folyósítás, elszámolás és ellenõrzés
során az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a he-
lyi önkormányzati intézményfenntartó esetén az Áht., a
nem helyi önkormányzati intézményfenntartó esetén az
Áht., valamint a Vhr. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(13) A fenntartóknak – az OKM Támogatáskezelõ által
végzendõ monitoring tevékenységhez szükséges – adat-
szolgáltatási kötelezettségük van a támogatás folyósítását
követõ öt évben. A támogatás céljának szakmai meg-
valósulását – jogszabályban meghatározott szervek mel-
lett – az OKM Támogatáskezelõ is jogosult a helyszínen
ellenõrizni. Az OKM Támogatáskezelõ az adatszolgálta-
tást és a helyszíni ellenõrzést írásban kezdeményezi.

(14) A támogatást elnyert fenntartó a „Szakmai és infor-
matikai fejlesztési feladatok” keretében beszerzett infor-
matikai és szakmai eszközökrõl az OKM Támogatáskeze-
lõ honlapján 2008. november 15-ig nyilvánosságra hozott
adatlapot az erre kialakított elektronikus rendszeren ke-
resztül 2009. január 15-ig kitölti, és ezzel egyidejûleg a ki-
nyomtatott adatlapot postai úton – egy eredeti és egy má-
solati példányban – megküldi az OKM Támogatáskezelõ
részére. Amennyiben a fenntartó az e bekezdésben megha-
tározott kötelezettségének nem tesz eleget, az érintett jog-
cím 2009. évi igénylésébõl ki kell zárni.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba.

(2) Hatályát veszti a szakmai és informatikai fejlesztési
feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részle-
tes szabályairól szóló 16/2007. (III. 14.) OKM rendelet.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelethez

Adatlap a 3. § szerinti támogatási igény bejelentéséhez

FENNTARTÓI ADATLAP

Fenntartó neve:

Képviselõ neve:

Adószáma: ˆˆˆˆˆˆˆˆ ˆ ˆˆ

KSH kódja: ˆˆˆˆˆˆˆ

A számlavezetõ bank neve: Bankszámlaszáma: ˆˆˆˆˆˆˆˆ-ˆˆˆˆˆ

Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó e-mail címe:

Kapcsolattartó telefonszáma: Kapcsolattartó faxszáma:

A nem állami intézmény fenntartóra vonatkozó további adat:

Nyilvántartási száma:

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

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

a fenntartó képviselõjének
cégszerû aláírása

INTÉZMÉNYI ADATLAP

Az intézmény 3. § Létszám1 (fõ)

Sor-
szám2

OM
azono-
sítója

Neve Székhelye Óvodás
1–4.

évf.
5– 8.
évf.

9–13.
évf.

Kollé-
giumi

AMI3 Támogatási igény
(Ft)

A fenntartó 3. § szerinti össz. igénye:

1 Az óvodai nevelésben részesülõ gyermekek, illetve nappali, általános mûveltséget megalapozó évfolyamon tanuló tanulók létszámának meghatározásakor a
sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók létszámát is figyelembe kell venni. A gyermek, tanuló létszámok meghatározásánál nem alkalmazható közoktatás-
ról szóló törvény 3. sz. melléklete II/3. pontjában foglalt, csoportok szervezéséhez elõírt létszámszámítás.
2 A sorok száma igény szerint bõvíthetõ.
3 AMI: Alapfokú mûvészetoktatási intézmény.
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Sor -
szám

Az in téz mény
Ala pí tó ok irat kel te

Ha tá lyos mû kö dé si 
en ge dély szá ma1 

Te lep he lyek
 szá ma OM azo no sí tó ja  Neve  Szék he lye

       

       

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

a fenn tar tó kép vi se lõ jé nek
cég sze rû alá írá sa

Az adat lap be kül den dõ 1 ere de ti és 1 má so la ti pél dány ban pos tai úton:

a) a he lyi ön kor mány zat és a nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ese tén az Igaz ga tó ság hoz,
b) a gya kor ló ne ve lé si-ok ta tá si in téz ményt fenn tar tó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén a Mi nisz té ri um hoz.

A bo rí ték ra ír ják rá: „Szak mai és in for ma ti kai esz kö zök tá mo ga tá sa”

Az elekt ro ni kus igény lés a http://e-igeny les.omai.hu/ címû hon la pon tör té nik.

Mel lék le tek (2 – egy ere de ti és egy má so la ti – pél dány ban):

1. Az in téz mény ve ze tõ nyi lat ko za ta ar ról, hogy az in téz mény ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok kal ren del ke zik.
2. A fenn tar tó nyi lat ko za ta ar ról, hogy igény lés kor sem neki, sem az ál ta la fenn tar tott in téz mé nyé nek nincs ese dé kes,

meg nem fi ze tett köz tar to zá sa.
3. A fenn tar tó hoz zá já ru lá sa ah hoz, hogy az Igaz ga tó ság a 2. pont sze rin ti nyi lat ko zat va ló ság tar tal mát vizs gál ja.
4. Az esély egyen lõ sé gi in téz ke dé sek kel kap cso la tos nyi lat ko zat.

1 Nem he lyi ön kor mány zat ese tén kell ki töl te ni. Ha az in téz mény több ha tó ság te rü le tén mû kö dik, és a mû kö dé si en ge délyt a nyil ván tar tást ve ze tõ ha tó ság nem
adta ki egy sé ges szer ke zet ben, ak kor az ügy ben il le té kes ség gel bíró va la mennyi ha tó ság ne vét és a ki adott va la mennyi, ér vé nyes és jog erõs zá ra dék kal el lá tott
mû kö dé si en ge dély szá mát meg kell adni.
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2. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelethez

Adatlap a 4. § szerinti támogatási igény bejelentéséhez

FENNTARTÓI ADATLAP

Fenntartó neve:

Képviselõ neve:

Adószáma: ˆˆˆˆˆˆˆˆ ˆ ˆˆ

KSH kódja: ˆˆˆˆˆˆˆ

A számlavezetõ bank neve: Bankszámlaszáma: ˆˆˆˆˆˆˆˆ-ˆˆˆˆˆ

Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó e-mail címe:

Kapcsolattartó telefonszáma: Kapcsolattartó faxszáma:

A nem állami intézmény fenntartóra vonatkozó további adat:

Nyilvántartási száma:

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

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

a fenntartó képviselõjének
cégszerû aláírása

INTÉZMÉNYI ADATLAP

Sor-
szám 1

Az intézmény

Ellátott szakszolgálati feladat2

Alapító
okirat
kelte

Hatályos
mûködési
engedély
száma3

Telephelyek
számaLogopédia

(L)

Nevelési
tanácsadás

(N)

Szakértõi
és rehab biz.

(Sz)

OM
azonosítója

Neve Székhelye

1 A sorok száma igény szerint bõvíthetõ.
2 Ellátja a feladatot igen/nem.
3 Nem helyi önkormányzat esetén kell kitölteni. A mûködési engedély csak egységes szerkezetû lehet, és a nyilvántartásért felelõs szerv adja ki.
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Az in téz mény
OM azo no sí tó ja

Fel adat el lát ási hely
cím

(KIR há rom je gyû
kód ja)

Pe da gó gus-mun ka kör re
 en ge dé lye zett ál lás hely

 (db)

Pe da gó gus-mun ka kör ben,
 tel jes mun ka idõ re át szá mí tott

fog lal koz ta tot tak lét szá ma
Igé nyelt tá mo ga tás

L N Sz L N Sz 4. § (2) bek.1 4. § (4) bek.2

Össze sen:

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

a fenn tar tó kép vi se lõ jé nek
cég sze rû alá írá sa

Az adat lap be kül den dõ 1 ere de ti és 1 má so la ti pél dány ban pos tai úton:

a) a he lyi ön kor mány zat és a nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ese tén az Igaz ga tó ság hoz,
b) a gya kor ló ne ve lé si-ok ta tá si in téz ményt fenn tar tó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén a Mi nisz té ri um hoz.

A bo rí ték ra ír ják rá: „Szak mai és in for ma ti kai esz kö zök tá mo ga tá sa”

Az elekt ro ni kus igény lés a http://e-igeny les.omai.hu/ címû hon la pon tör té nik.

Mel lék le tek (2 – egy ere de ti és egy má so la ti – pél dány ban):

1. Az in téz mény ve ze tõ nyi lat ko za ta ar ról, hogy az in téz mény ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok kal ren del ke zik.
2. A fenn tar tó nyi lat ko za ta ar ról, hogy igény lés kor sem neki, sem az ál ta la fenn tar tott in téz mé nyé nek nincs ese dé kes,

meg nem fi ze tett köz tar to zá sa.
3. A fenn tar tó hoz zá já ru lá sa ah hoz, hogy az Igaz ga tó ság a 2. pont sze rin ti nyi lat ko zat va ló ság tar tal mát vizs gál ja.
4. Az esély egyen lõ sé gi in téz ke dé sek kel kap cso la tos nyi lat ko zat.

1 Szá mí tás: tel jes mun ka idõ re át szá mí tott fog lal koz ta tot tak (L+N+Sz) össz lét szá ma*70 000 Ft. In téz mény so ro san a szor zat ered mé nyét kell be ír ni.
2 Igény jo go sult ság ese tén in téz mé nyen ként leg fel jebb 300 000 Ft. Az igé nyelt tá mo ga tás össze sen: 70 000 Ft*X fõ+ 300 000 Ft.
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3. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelethez

Költségvetési év: 2008.
Megye megnevezése: ....................................................

Megyei összesítõ
a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylésére
a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet 3-4. §-aiban meghatározottak alapján

Sor-
szám1

Önkormányzat
Költségvetésrõl szóló törvény

5. melléklet 18. a) pontja

KSH kód Neve2 Megítélt támogatási összeg
(Ft)

Összesen:

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

cégszerû aláírás

1 A sorok száma igény szerint bõvíthetõ.
2 Az önkormányzat neve a település típusa nélkül értendõ.
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4. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelethez

Költségvetési év: 2008.
Megye megnevezése: ............................................................
Fenntartó típusa: helyi önkormányzat/nem állami intézmény fenntartó

Országos összesítõ
a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylésére

a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet 3. §-ában meghatározottak alapján

Régió

Fenntartó összes Érkezett kérelem Elutasított kérelem
Elfogadott/továb-

bított kérelem

(2008/2009-es
tanévben

finanszírozott
fenntartók

száma)

Határidõn belül Határidõn túl
Határidõn belül

nem küldött
hiánypótlást

Továbbra sem jó
adatokkal
teljesítette

a hiánypótlást

Ennyi fenntartó
kérelmét fogadta
el a Kincstár, ill.
ennyirõl küldött

adatlapot

Közép-magyarországi Régió

Fõváros

Pest Megye

Régió összesen:

Nyugat-dunántúli Régió

Gyõr-Moson-Sopron

Vas

Zala

Régió összesen:

Dél-dunántúli Régió

Baranya

Somogy

Tolna

Régió összesen:

Közép-dunántúli Régió

Fejér

Komárom-Esztergom

Veszprém

Régió összesen:

Észak-magyarországi Régió

Borsod-Abaúj-Zemplén

Heves

Nógrád

Régió összesen:

Észak-alföldi Régió

Hajdú-Bihar

Jász-Nagykun-Szolnok

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Régió összesen:
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Régió

Fenntartó összes Érkezett kérelem Elutasított kérelem
Elfogadott/továb-

bított kérelem

(2008/2009-es
tanévben

finanszírozott
fenntartók

száma)

Határidõn belül Határidõn túl
Határidõn belül

nem küldött
hiánypótlást

Továbbra sem jó
adatokkal
teljesítette

a hiánypótlást

Ennyi fenntartó
kérelmét fogadta
el a Kincstár, ill.
ennyirõl küldött

adatlapot

Dél-alföldi Régió

Bács-Kiskun

Békés

Csongrád

Régió összesen:

Mindösszesen:

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

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

cégszerû aláírás

Megyei összesítõ a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylésére
a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet 3. §-ában meghatározottak alapján

Költségvetési év: 2008.

Megye megnevezése: ...........................................

Fenntartó típusa: helyi önkormányzat/nem állami intézmény fenntartó

Sorszám1 Fenntartó neve
Megítélt támogatás

(Ft)

Összesen:

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

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

cégszerû aláírás

1 A sorok száma igény szerint bõvíthetõ.
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5. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelethez

Költségvetési év: 2008.
Megye megnevezése: ............................................................
Fenntartó típusa: helyi önkormányzat/nem állami intézmény fenntartó

Országos összesítõ
a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylésére

a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet 4. §-ában meghatározottak alapján

Régió

Fenntartó összes Érkezett kérelem Elutasított kérelem
Elfogadott/továb-

bított kérelem

(2008/2009-es
tanévben

finanszírozott
fenntartók

száma)

Határidõn belül Határidõn túl
Határidõn belül

nem küldött
hiánypótlást

Továbbra sem jó
adatokkal
teljesítette

a hiánypótlást

Ennyi fenntartó
kérelmét fogadta
el a Kincstár, ill.
ennyirõl küldött

adatlapot

Közép-magyarországi Régió

Fõváros

Pest Megye

Régió összesen:

Nyugat-dunántúli Régió

Gyõr-Moson-Sopron

Vas

Zala

Régió összesen:

Dél-dunántúli Régió

Baranya

Somogy

Tolna

Régió összesen:

Közép-dunántúli Régió

Fejér

Komárom-Esztergom

Veszprém

Régió összesen:

Észak-magyarországi Régió

Borsod-Abaúj-Zemplén

Heves

Nógrád

Régió összesen:

Észak-alföldi Régió

Hajdú-Bihar

Jász-Nagykun-Szolnok

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Régió összesen:
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Régió

Fenntartó összes Érkezett kérelem Elutasított kérelem
Elfogadott/továb-

bított kérelem

(2008/2009-es
tanévben

finanszírozott
fenntartók

száma)

Határidõn belül Határidõn túl
Határidõn belül

nem küldött
hiánypótlást

Továbbra sem jó
adatokkal
teljesítette

a hiánypótlást

Ennyi fenntartó
kérelmét fogadta
el a Kincstár, ill.
ennyirõl küldött

adatlapot

Dél-alföldi Régió

Bács-Kiskun

Békés

Csongrád

Régió összesen:

Mindösszesen:

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

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

cégszerû aláírás

Megyei összesítõ a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylésére
a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelet 4. §-ában meghatározottak alapján

Költségvetési év: 2008.

Megye megnevezése: ...........................................

Fenntartó típusa: helyi önkormányzat/nem állami intézmény fenntartó

Sorszám1 Fenntartó neve
Megítélt támogatás

(Ft)

Összesen:

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

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

cégszerû aláírás

1 A sorok száma igény szerint bõvíthetõ.
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6. számú melléklet a 23/2008. (VIII. 6.) OKM rendelethez

Adatlap az 5. § szerinti támogatási igény bejelentéséhez

FENNTARTÓI ADATLAP

Fenntartó neve:

Képviselõ neve:

Adószáma: ˆˆˆˆˆˆˆˆ ˆ ˆˆ

KSH kódja: ˆˆˆˆˆˆˆ

A számlavezetõ bank neve: Bankszámlaszáma: ˆˆˆˆˆˆˆˆ-ˆˆˆˆˆ

Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó e-mail címe:

Kapcsolattartó telefonszáma: Kapcsolattartó faxszáma:

A nem állami intézmény fenntartóra vonatkozó további adat:

Nyilvántartási száma:

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

....................................................
a fenntartó képviselõjének

cégszerû aláírása

INTÉZMÉNYI ADATLAP

A) A 11/1994. MKM rendelet eszközjegyzéke alapján a hiányzó eszközök listája

Az intézmény
OM azonosítója

Feladatellátási
hely címe

(KIR háromjegyû
kódja)

Ellátott feladat
Gyermek/tanuló

létszáma
Eszköz

megnevezése
Fogyasztói

ár/db
Beszerzési
mennyiség

Igényelt
támogatás

Mindösszesen:

B) A 11/1994. MKM rendelet eszközjegyzéke alapján meglévõ, korszerûsítést igénylõ eszközök listája

Az intézmény
OM azonosítója

Feladatellátási
hely címe

(KIR háromjegyû
kódja)

Ellátott feladat
(óvodai/általános

iskolai)

Gyermek/tanuló
létszáma

Eszköz
megnevezése

Fogyasztói
ár/db

Beszerzési
mennyiség

Igényelt
támogatás

Mindösszesen:
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C)
Funkcionális eszközök listája (taneszközök, informatikai eszközök)

Az intézmény
OM azonosítója

Feladatellátási
hely címe

(KIR háromjegyû
kódja)

Ellátott feladat
Gyermek/tanuló

létszáma
Eszköz

megnevezése
Fogyasztói

ár/db
Beszerzési
mennyiség

Igényelt
támogatás

Mindösszesen:

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

........................................
fenntartó képviselõjének

cégszerû aláírása

D)
A fenntartó feladatellátási helyenként (pályázatonként), óvodai feladatellátás esetén tölti ki.

OM azonosító: ..................................................................................................................................................................
KIR feladatellátási hely 3 jegyû kódszáma: .....................................................................................................................

Szempontok Igen/Nem Szöveges válasz
Megjegyzés

(lényegre törõ indokolás)

Részt vesz a kötelezõ fel-
adatellátásban.
Kötelezõ feladatot lát el
több település esetében.

Hány település vonatkozá-
sában?

Az adott településen kizáró-
lag látja el a feladatot.
240/2006. Korm. rendelet
mellékletében meghatáro-
zott mindkét mutató szem-
pontjából hátrányosnak
minõsül.
240/2006. Korm. rendelet
mellékletében a társad.,
gazd. és infrast. mutató
szempontjából hátrányosnak
minõsül.
240/2006. Korm. rendelet
mellékletében a munkanél-
küliségi mutató szempontjá-
ból hátrányosnak minõsül.
Település lélekszáma: Mennyi? (fõ)
Gyermekek össz létszáma: Mennyi? (fõ)
Az eszközök tekintetében az
Oktatási Hivatal (régi nevén
OKÉV) halasztási engedé-
lyével rendelkezik.

Mikor kell teljesíteni? (év)

Halasztási engedélyhez be-
adott ütemtervben foglaltak-
nak legalább 50%-át
teljesítette.

Ha nem, mi az oka?
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Halasztási engedéllyel nem
rendelkezik, és hiányzik
eszköze.

Indokolás (felmenõrend-
szerben jön létre, csoportbõ-
vítést valósít meg stb.)

2007-es évre tervezett esz-
közfejlesztés összege:

Mennyi? (Ft) Ha nem rendelkezik, mi az
oka?

2007-es évben tervszerûen
felhasznált támogatás össze-
ge:

Mennyi? (Ft) Ha nem, akkor mi az oka?

2008-as évre tervezett esz-
közfejlesztés összege:

Mennyi? (Ft) Ha nem, akkor mi az oka?

2009-es évre tervezett esz-
közfejlesztés összege:

Mennyi? (Ft) Ha nem, akkor mi az oka?

2003-tól öt év távlatában
legalább 20%-kal növeke-
dett-e a gyermeklétszám?
2003-tól öt év távlatában
legalább 20%-kal csök-
kent-e a gyermeklétszám?
2008-tól öt év távlatában
legalább 20%-kal növeke-
dik-e a gyermeklétszám?
2008-tól öt év távlatában
legalább 20%-kal csökken-e
a gyermeklétszám?
Korszerûsíteni kívánt eszkö-
zök 10 évnél régebbiek.
Korszerûsíteni kívánt eszkö-
zök 20 évnél régebbiek.
Korszerûsíteni kívánt eszkö-
zök 30 évnél régebbiek.
A testi, érzékszervi, halmo-
zottan súlyos és halmozot-
tan fogyatékos gyermekek
száma:

Fogyatékosság típusa és lét-
szám.

A halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekek száma:

Mennyi? (fõ)

Egyéb, méltányolható szem-
pont.

Max. fél oldal terjedelemben, felsorolás jelleggel.

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

fenntartó képviselõjének
cégszerû aláírása

E)

A fenntartó feladatellátási helyenként (pályázatonként), általános iskolai feladatellátás esetén tölt ki.

OM azonosító: ..................................................................................................................................................................
KIR feladatellátási hely 3 jegyû kódszáma: .....................................................................................................................

Szempontok Igen/Nem Válasz
Megjegyzés

(lényegre törõ indokolás)

Részt vesz a kötelezõ fel-
adatellátásban.
Kötelezõ feladatot lát el
több település esetében.

Hány település vonatkozá-
sában?
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Az adott településen kizáró-
lag látja el a feladatot.
240/2006. Korm. rendelet
mellékletében meghatáro-
zott mindkét mutató szem-
pontjából hátrányosnak
minõsül.
240/2006. Korm. rendelet
mellékletében a társad.,
gazd. és infrast. mutató
szempontjából hátrányosnak
minõsül.
240/2006. Korm. rendelet
mellékletében a munkanél-
küliségi mutató szempontjá-
ból hátrányosnak minõsül.
Település lélekszáma: Mennyi? (fõ)
Gyermek, tanuló össz lét-
száma:

Mennyi? (fõ)

Az eszközök tekintetében az
Oktatási Hivatal (régi nevén
OKÉV) halasztási engedé-
lyével rendelkezik.

Mikor kell teljesíteni? (év)

A halasztási engedélyhez
beadott ütemtervben foglal-
taknak legalább 50%-át tel-
jesítette.

Ha nem, mi az oka?

Halasztási engedéllyel nem
rendelkezik, és hiányzik
eszköze.

Indokolás (felmenõrend-
szerben jön létre, csoport-
bõvítést valósít meg stb.)

2007-es évre tervezett esz-
közfejlesztés összege:

Mennyi? (Ft) Ha nem rendelkezik, mi az
oka?

2007-es évben tervszerûen
felhasznált támogatás össze-
ge:

Mennyi? (Ft) Ha nem, akkor mi az oka?

2008-as évre tervezett esz-
közfejlesztés összege:

Mennyi? (Ft) Ha nem, akkor mi az oka?

2009-es évre tervezett esz-
közfejlesztés összege:

Mennyi? (Ft) Ha nem, akkor mi az oka?

2003-tól öt év távlatában
legalább 20%-kal növeke-
dett-e a tanulólétszám?
2003-tól öt év távlatában
legalább 20%-kal csök-
kent-e a tanulólétszám?
2008-tól öt év távlatában
legalább 20%-kal növeke-
dik-e a tanulólétszám?
2008-tól öt év távlatában
legalább 20%-kal csökken-e
a tanulólétszám?
Korszerûsíteni kívánt eszkö-
zök 10 évnél régebbiek.
Korszerûsíteni kívánt eszkö-
zök 20 évnél régebbiek.

8394 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/116. szám



Korszerûsíteni kívánt eszkö-
zök 30 évnél régebbiek.
Oktatási Hivatal továbbmû-
ködési engedélyével rendel-
kezik.
Ellátja a testi, érzékszervi,
halmozottan, súlyos és, hal-
mozottan fogyatékos gyer-
mekeket.

Fogyatékosság típusa és lét-
számuk.

A halmozottan hátrányos
helyzetû tanulók száma.

Mennyi? (fõ)

Egyéb, méltányolható szem-
pont.

Max. fél oldal terjedelemben, felsorolás jelleggel.

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

fenntartó képviselõjének
cégszerû aláírása

Az adatlap beküldendõ 1 eredeti és 3 másolati példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén az Igazgatósághoz,
b) a nem állami intézmények fenntartói és a gyakorló nevelési-oktatási intézményt fenntartó felsõoktatási intézmé-

nyek esetén az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére, cím: 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

A borítékra írják rá: „Szakmai és informatikai eszközök támogatása”

Az elektronikus igénylés a http://e-igenyles.omai.hu/ címû honlapon történik.

Mellékletek (3 példányban):

1. Az intézményvezetõ nyilatkozata arról, hogy az intézmény rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.
2. A fenntartó nyilatkozata arról, hogy igényléskor sem neki, sem az általa fenntartott intézményének nincs esedékes,

meg nem fizetett köztartozása.
3. A fenntartó hozzájárulása ahhoz, hogy az Igazgatóság, a nem helyi önkormányzati intézményfenntartó esetén a

Minisztérium a 2. pont szerinti nyilatkozat valóságtartalmát vizsgálja.
4. Az esélyegyenlõségi intézkedésekkel kapcsolatos nyilatkozat.
5. A nem helyi önkormányzati intézményfenntartó másolatban csatolja a Vhr. 13. § (7) bekezdés e) pontja és (9) be-

kezdése szerinti okiratokat, valamint az önkormányzattal létesített közoktatási megállapodást.
6. A D) és E) pont szerinti adatlapokat – az e rendeletben meghatározott formában – kizárólag papír alapon kell beküldeni.
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