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III. Kormány rendeletek

A Kormány
110/2009. (V. 22.) Korm.

rendelete

az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott
2009. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekrõl,
valamint az egyéb vállalati támogatások keretében

nyújtott termelési támogatásokról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2008. évi CII. tör vény 79.  §-ának (1) be kez dé se c) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a Ma gyar
Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény
35.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében 
el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) Az érin tett gaz dál ko dó szer ve ze tek e ren de let alap -
ján a 2009. gaz da sá gi évre a köz pon ti költ ség ve tés bõl
(XVII. Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Minisz -
térium fe je zet, 13. cím szám, 1. al cím szám, 2. és 3. jog -
cím-cso port szám, va la mint a XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um
fe je zet, 15. cím szám, 2. al cím szám, 1. jog cím-cso port -
szám, 2. jog cím szám) leg fel jebb a (2)–(3) be kez dé sek ben
meg ha tá ro zott össze gû egye di tá mo ga tá so kat, il let ve költ -
ség té rí té se ket igé nyel he tik.

(2) Bá nyá sza ti tá mo ga tá sok:

M Ft

2009. év

a) bá nya be zá rás ra 1 760,0
b) me cse ki urán bá nyá szok bal ese ti já ra -
dé ka i nak és egyéb kár té rí té si kötelezett -
ségeinek át vál la lá sá ra 235,0

(3) A hely kö zi sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sok és
a vas úti pá lya há ló zat mû köd te té sé nek költ ség té rí té se:

M Ft

2009. év

a) költ ség té rí tés a MÁV-START Vas úti
Sze mély szál lí tó Zrt. (a továb biak ban:
MÁV-START) a vas úti köz le ke dés rõl
 szóló 2005. évi CLXXXIII. tör vény
(a továb biak ban: Vtv.) 27.  § (1) be kez dé se
sze rin ti szer zõ dés alap ján vég zett sze mély -
szál lí tá si köz szol gál ta tá sa i hoz 165 177,0

b) költ ség té rí tés a Gyõr-Sopron-Eben furti 
Vas út Zrt. (a továb biak ban: GYSEV)
a 2005. évi CLXXXIII. tör vény 27.  §
(1) be kez dé se sze rin ti szer zõ dés alap ján
vég zett sze mély szál lí tá si közszolgáltatá -
saihoz 5 130,0

c) költ ség té rí tés Ma gyar Ál lam vas utak
Zrt. (a továb biak ban: MÁV) a 2005. évi
CLXXXIII. tör vény 27.  § (1) be kez dé se
sze rin ti szer zõ dés alap ján vég zett sze mély -
szál lí tá si köz szol gál ta tá sa i hoz 914,0

d) költ ség té rí tés az au tó busszal vég zett
me net rend sze rin ti sze mély szál lí tás ról
 szóló 2004. évi XXXIII. tör vény (a továb -
biak ban: Abtv.) 9.  § (1) be kez dé se sze rin ti
szer zõ dés sel ren del ke zõ au tó busszal szol -
gál ta tást vég zõ tár sa sá gok (a továb biak -
ban: au tó busszal szol gál ta tást vég zõ
tár sa sá gok) hely kö zi sze mély szál lí tá si
köz szol gál ta tá sa i hoz 21 600,0

e) költ ség té rí tés a MÁV ál tal mû köd te tett
vas úti pá lya há ló zat hoz 389,0

f) költ ség té rí tés a GYSEV ál tal mû köd te -
tett vas úti pá lya há ló zat hoz 690,0

2.  §

(1) Az 1.  § (2) be kez dés a) pont ese té ben a költ ség ve té si 
elõ irány zat a Bá nya va gyon-hasz no sí tó Non pro fit Köz -
hasz nú Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság (a továb biak ban:
Kft.) ál tal a szén bá nyá sza ti szer ke zet át ala kí tás ból át vett,
to váb bá a bá nyá szat ban je lent ke zõ egyéb ál la mi kö te le -
zett sé gek – köz tük az ál la mi tu laj do nú med dõ szén hid ro -
gén ku tak ke ze lé se és a bá nya-erõ mû in teg rá ci ós szer zõ dé -
sek meg kö té se kor még nem is mert kö te le zett sé gek –
 vagyonértékesítésbõl nem fe de zett ré szét fi nan szí roz za.
A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra havi üte me zés sel, a Kft. ál tal
a Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Mi nisz té ri um
(a továb biak ban: KHEM) ré szé re tárgy hó 20-áig meg kül -
dött lik vi di tá si terv alap ján ke rül sor. A lik vi di tá si terv ben
a Kft. kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé nél pénz ügyi for rás ként 
elõ ször az adott idõ szak ban a va gyon ér té ke sí tés bõl szár -
ma zó be vé telt kell elõ irá nyoz ni. A KHEM az Adó- és
Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal (a továb biak ban: APEH)
felé a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról a Kft. kez de mé nye zé se
alap ján in téz ke dik. A tá mo ga tás jog cí men kén ti felhasz -
nálásáról a Kft. ha von ta – a tárgy hót kö ve tõ hó nap ban –
 tájékoztatást ad a KHEM-nek.

(2) Az 1.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja ese té ben a Me -
csek-Öko Kör nye zet vé del mi Zrt. ál tal ki fi ze tett, az urán -
bá nyá szat ban 1993. de cem ber 31-ig ke let ke zett bal ese ti
já ra dé ko kat és a mun ka vég zés sel kap cso la tos egyéb kár té -
rí té si kö te le zett sé ge ket a köz pon ti költ ség ve tés ha von ta
utó lag – az APEH-en ke resz tül – meg té rí ti a KHEM ál tal
be nyúj tott el szá mo lás alap ján.

3.  §

(1) A MÁV-START, a MÁV, a GYSEV – a vár ha tó
gaz da sá gi fo lya ma to kon ala pu ló – pénz for gal mi ter vet ké -
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szí te nek, és azt a KHEM ré szé re meg kül dik. A vas út tár sa -
sá gok hely kö zi sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sa i hoz
nyúj tott költ ség té rí tés havi fo lyó sí tá si üte me zé sét a köz -
lekedési, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter, va la mint
a pénz ügy mi nisz ter a vas út tár sa ság ál tal a vas úti sze mély -
szál lí tá si köz szol gál ta tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ha -
tár idõ re be nyúj tott pénz for gal mi terv alap ján együt te sen,
a Vtv. 27.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti köz szol gál ta tá si
szer zõ dés (a továb biak ban: vas úti sze mély szál lí tá si köz -
szol gál ta tá si szer zõ dés) zá ra dé ká ban (a továb biak ban: zá -
ra dék) ha tá roz za meg. A költ ség té rí tés fo lyó sí tá sá nak üte -
me zé se a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter,
va la mint a pénz ügy mi nisz ter együt tes dön té sé vel mó do sít -
ha tó, il let ve a fo lyó sí tást a pénz ügy mi nisz ter fel füg geszt -
he ti. A költ ség té rí tés fo lyó sí tá sa üte me zé sé nek mó do sí tá -
sát a meg elõ zõ idõ szak tény le ges pénz for gal ma és a költ -
ség té rí tés üte me zé se alap já ul szol gá ló pénz for gal mi terv
kö zöt ti el té ré sek oka i nak be mu ta tá sá val a vas út tár sa ság is
kez de mé nyez he ti.

(2) Az 1.  § (3) be kez dé sé nek a)–c) pont ja ese té ben
a MÁV-START, a MÁV és a GYSEV vas úti sze mély szál -
lí tá si köz szol gál ta tá si szer zõ dés alap ján vég zett sze mély -
szál lí tá si köz szol gál ta tá sa i hoz az APEH ré szé re meg kül -
dött, a zá ra dék ban meg ha tá ro zott költ ség té rí tést a KHEM
ál tal ki ál lí tott Meg ren de lõi Tel je sí tés iga zo lás (a továb -
biak ban: tel je sí tés iga zo lás) bir to ká ban igé nyel he ti. A
KHEM a tel je sí tés iga zo lás ki adá sá ról egy ide jû leg az
APEH-ot ér te sí ti. A tel je sí tés iga zo lás ki adá sá nak meg ta -
ga dá sá ról és an nak in do ká ról a KHEM a szol gál ta tó ál tal
meg kül dött, a vas úti sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá si
szer zõ dés ben sza bá lyo zott havi je len tés meg ér ke zé sét
 követõ 8 na pon be lül ér te sí ti az APEH-ot és a Pénzügy -
minisztériumot (a továb biak ban: PM).

(3) Az 1.  § (3) be kez dé sé nek e)–f) pont ja sze rin ti költ -
ség té rí tést a szol gál ta tók a vas úti pá lya há ló zat mû köd te té -
sé hez kap cso ló dó költ ség té rí té si igényt tar tal ma zó, APEH
ré szé re meg kül dött pénz for gal mi terv ben sze rep lõ havi
rész le tek ben igé nyel he tik, ame lyet a köz le ke dé si, hír köz -
lé si és ener gia ügyi mi nisz ter a pénz ügy mi nisz ter egyet ér -
té sé vel hagy jóvá. A pénz for gal mi terv a köz le ke dé si, hír -
köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter jó vá ha gyá sá val és a pénz -
ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel mó do sít ha tó.

(4) Az 1.  § (3) be kez dé sé nek a)–c) pont ja vo nat ko zá sá -
ban a MÁV-START, a MÁV és a GYSEV a vas úti sze -
mély szál lí tá si köz szol gál ta tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro -
zott ese tek ben a tárgy hó nap ra a zá ra dék ban meg ha tá ro zott 
költ ség té rí té si összeg 60%-ának igény be vé te lé re jo go sult

(ren del ke zés re ál lá si költ ség té rí tés). A ren del ke zés re ál lá si 
költ ség té rí tés al kal ma zá sá nak szük sé ges sé gé rõl a KHEM
a PM-mel tör tént elõ ze tes egyez te tést köve tõen ér te sí ti az
APEH-ot.

(5) Az 1.  § (3) be kez dé se d) pont ja ese té ben a KHEM
– a PM-mel tör té nõ elõ ze tes egyez te tés után – az Abtv.
10.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti ké rel met be nyúj tó au tó -
busszal vég zett hely kö zi köz szol gál ta tást vég zõ tár sa sá -
gok kal kö tött köz szol gál ta tá si szer zõ dés zá ra dé ká ban ren -
del ke zik a költ ség té rí tés rõl. A költ ség té rí tés fo lyó sí tá sá ról 
a KHEM az APEH felé az e szer zõ dés zá ra dé ká ban fog lalt
üte me zés alap ján in téz ke dik. Az APEH a költ ség té rí tést az 
igény lés tõl szá mí tott 15 na pon be lül fo lyó sít ja.

(6) Az 1.  § (3) be kez dé sé nek a)–f) pon tok ban fog lalt
költ ség té rí té sek nek az adott ne gyed év vé gé ig ki fi ze tett
együt tes össze ge nem ha lad hat ja meg az év kez de té tõl az
adott ne gyed év vé gé ig az 1.  § (3) be kez dé se sze rin ti költ -
ség ve té si elõ irány zat ból – egyen le tes üte mû ki fi ze tést fel -
té te lez ve – idõ ará nyo san ese dé kes össze get.

(7) Az 1.  § (3) be kez dé sé nek a)–c) és e)–f) pont ja sze -
rin ti szol gál ta tók a havi költ ség té rí tést a tárgy hó elsõ nap -
já tól igé nyel he tik, ame lyet az APEH az igény lést kö ve tõ
15 na pon be lül fo lyó sít.

4.  §

A tá mo ga tá sok, il let ve a költ ség té rí té sek fo lyó sí tá sa az
1.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja, va la mint az 1.  § (3) be kez -
dé sé nek a)–f) pont ja ese té ben az APEH 10032000-
01905049 Egye di tá mo ga tás fo lyó sí tá si szám lá ról, az 1.  §
(2) be kez dé sé nek b) pont ja ese té ben a 10032000-
01905135 Egyéb vál la la ti tá mo ga tás fo lyó sí tá si szám lá ról
tör té nik az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
ren del ke zé sei alap ján. Az 1.  § (2) be kez dé se ese té ben
a szük sé ges iga zo lá sok csa to lá sa alap ján tör té nõ tá mo ga -
tás fo lyó sí tá sá ra, el len õr zé sé re az adó zás rend jé rõl  szóló
2003. évi XCII. tör vény sze rin ti fo lyó sí tá si és el len õr zé si
sza bá lyok irány adók.

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
és 2010. már ci us 31-én ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter, valamint

az államháztartásért felelõs miniszter
64/2009. (V. 22.) FVM–PM

együttes rendelete

a mezei õrszolgálat megalakításához, fenntartásához
és mûködéséhez nyújtandó állami hozzájárulás

igénybevételének rendjérõl és feltételeirõl

A fegy ve res biz ton sá gi õr ség rõl, a ter mé szet vé del mi
és a me zei õr szol gá lat ról  szóló 1997. évi CLIX. tör vény
30.  §-ának (7) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, 
a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban, va la mint a pénz ügy mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben
el jár va a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

(1) A te le pü lé si ön kor mány zat ál tal lé te sí tett me zei
 õrszolgálat, va la mint a hegy köz ség ál tal lét re ho zott hegy -
õr ség (a továb biak ban együtt: õr szol gá lat) meg ala ku lá si,
fenn tar tá si és mû kö dé si költ sé ge i nek meg té rí té sé re a fegy -
ve res biz ton sá gi õr ség rõl, a ter mé szet vé del mi és a me zei
õr szol gá lat ról  szóló 1997. évi CLIX. tör vény (a továb biak -
ban: Tör vény) 19.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a 2.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér té kig ál la mi hoz zá já -
ru lás (a továb biak ban: hoz zá já ru lás) igé nyel he tõ.

(2) A hoz zá já ru lást az a te le pü lé si ön kor mány zat vagy
hegy köz ség (a továb biak ban együtt: ön kor mány zat) igé -
nyel he ti, amely nek az õr szol gá la tát a Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer ve (a továb biak ban:
MgSzH te rü le ti szer ve) nyil ván tar tás ba vet te.

2.  §

(1) Az ön kor mány zat az új on nan lét re ho zott õr szol gá lat 
meg ala kí tá si költ sé ge i nek 50%-át, de – me zõ õrön ként
és hegy õrön ként – leg fel jebb há rom száz ezer fo rint nak
a meg té rí té sét, a nyil ván tar tás ba vé telt kö ve tõ har minc
 napon be lül igé nyel he ti. Az ön kor mány zat az õr szol gá lat
fenn tar tá sá val és mû kö dé sé vel kap cso lat ban fel me rü lõ
költ sé gek – sze mé lyi és do lo gi ki adá sok – 50%-ának, de
leg fel jebb öt ven ezer fo rint/hó/fõ meg té rí té sét ne gyed éves
idõ sza kok ra utó lag ké rel mez he ti, a tárgy idõ szak utol só
nap já tól szá mí tott har minc na pon be lül.

(2) A költ ség ként ki mu ta tott és pén zü gyi leg ren de zett
ki adá sok le het nek csak a ké rel me zés alap bi zony la tai, ame -
lyek nek hi te les má so la ta it mel lé kel ni kell a 3.  § (1) be kez -
dé se sze rin ti ké re lem hez.

(3) Az õr szol gá lat meg ala ku lá sa, fenn tar tá sa és mû kö -
dé se so rán fel me rült költ sé ge ket iga zo ló szám lá kat az
 önkormányzatnak a szám la ki ál lí tá si évét kö ve tõ öt évig
meg kell õriz nie.

3.  §

(1) Az ön kor mány zat a hoz zá já ru lást az MgSzH te rü le ti
szer vé nél az 1. és 2. szá mú mel lék le tek sze rin ti tar ta lom -
mal ké rel mez he ti. Az MgSzH te rü le ti szer ve meg vizs gál ja
az igény jo go sult sá got és en nek alap ján ha tá ro zat ban dönt
a hoz zá já ru lás ki fi zet he tõ sé gé rõl, vagy a ké re lem el uta sí -
tá sá ról.

(2) Az MgSzH te rü le ti szer ve a dön tés jog erõ re emel -
kedését köve tõen har minc na pon be lül in téz ke dik az illeté -
kes adó ha tó ság nál az oda ítélt hoz zá já ru lás nak
a 10032000-01905609 szá mú APEH Ag rár ter me lé si
 támogatás le bo nyo lí tá si fo lyó sí tá si szám lá ról tör té nõ ki fi -
ze té sé rõl.

(3) A jo go su lat la nul igény be vett hoz zá já ru lást a (2) be -
kez dés sze rin ti szám lá ra kell vissza fi zet ni.

4.  §

(1) A hoz zá já ru lás össze gé nek ren del te té si cél tól el té rõ
fel hasz ná lá sa – a hoz zá já ru lás tel jes vagy an nak tel je sít -
mény ará nyos ré sze vo nat ko zá sá ban – jo go su lat la nul
igény be vett hoz zá já ru lás nak mi nõ sül, és azt vissza kell
 fizetni.

(2) A hoz zá já ru lás fel hasz ná lá sát az MgSzH te rü le ti
szer ve el len õr zi, és a vissza fi ze té si kö te le zett sé get meg -
állapító jog erõs ha tá ro zat egy pél dá nyá nak meg kül dé sé vel 
kez de mé nye zi az ille té kes adó ha tó ság nál a jo go su lat la nul
igény be vett hoz zá já ru lás vissza fi zet te té sét.

5.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján
lép ha tály ba.

(2) A me zei õr szol gá lat meg ala kí tá sá hoz, fenn tar tá sá -
hoz nyúj tan dó ál la mi hoz zá já ru lás igény be vé te lé nek rend -
jé rõl és fel té te le i rõl  szóló 39/2006. (V. 19.) FVM–PM
együt tes ren de let e ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
ha tá lyát vesz ti.

(3) A (2) be kez dés e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
 napon ha tá lyát vesz ti. E be kez dés a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 
má so dik na pon ha tá lyát vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k., Dr. Osz kó Pé ter s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si pénz ügy mi nisz ter

mi nisz ter
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1. számú melléklet a 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelethez

Kérelem a mezei õrszolgálat és hegyõrség megalakulásához nyújtott támogatás igényléséhez

MEZÕGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL

Az ál la mi hoz zá já ru lás igény lé se cél já ból a me zei õr szol gá lat meg ala kí tá sá hoz, fenn tar tá sá hoz nyúj tan dó ál la mi hoz -
zá já ru lás igény be vé te lé nek rend jé rõl és fel té te le i rõl  szóló 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együt tes ren de let alap ján meg -
küldöm a nyil ván tar tás ba vett mû kö dé si te rü le tû me zei õr szol gá lat/hegy õr ség meg ala kí tá sá nak költ sé ge i rõl ké szült
 kimutatást.

A költ sé gek rész le te zé se:

Bi zony lat szá ma: Összeg (Ft):
................................................ ................................................
................................................ ................................................
................................................ ................................................
................................................ ................................................
Össze sen: ................................................

Ki je len tem, hogy a me zei õr szol gá lat/hegy õr ség a fegy ve res biz ton sá gi õr ség rõl, a ter mé szet vé del mi és a me zei õr -
szol gá lat ról  szóló 1997. évi CLIX. tör vény ben és a me zõ õrök és hegy õrök szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 29/1998.
(IV. 30.) FM ren de let ben elõ írt va la mennyi esz köz zel ren del ke zik.

Ezek alap ján ké rem az ön kor mány zat/hegy köz ség ré szé re a ha tá lyos jog sza bá lyok sze rint .................... Ft össze gû
 támogatás ki fi ze té se irán ti in téz ke dést.

................................................, 20..... ......... hó ..... nap

................................................................
ön kor mány zat jegy zõ je/hegy bí ró

2. számú melléklet a 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelethez

Kérelem a mezei õrszolgálat és a hegyõrség mûködéséhez nyújtott támogatás igényléséhez

MEZÕGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL

Iga zo lom, hogy 20..... ............................................. hó ......... nap tól 20..... ........................................... hó ..... na -
pig az ................................................ ön kor mány zat/hegy köz ség te rü le tén a me zei õr szol gá lat/hegy õr ség ............ fõ vel
mû kö dött.

A mû kö dé si költ sé gek az aláb bi ak vol tak:

– do lo gi ki adá sok
Szám la sor szá ma: Összeg (Ft):
................................................ ................................................
................................................ ................................................
................................................ ................................................
Össze sen: ................................................

– sze mé lyi ki adá sok
mun ka bér: ................................................
já ru lék: ................................................
Össze sen: ................................................

Mind össze sen: ................................................
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Ezek alap ján ké rem az ön kor mány zat/hegy köz ség ré szé re a ha tá lyos jog sza bá lyok sze rint ........................ Ft össze gû
tá mo ga tás ki fi ze té se irán ti in téz ke dést.

................................................, 20..... ......... hó ..... nap

.................................................................
ön kor mány zat jegy zõ je/hegy bí ró
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Az oktatási és kulturális miniszter
23/2009. (V. 22.) OKM

rendelete

az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések
támogatása, valamint az integrációs rendszerben
részt vevõ intézményekben dolgozó pedagógusok

anyagi támogatása igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának, elszámolásának

és ellenõrzésének részletes szabályairól

A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2008. évi CII. tör vény 5. szá mú mel lék le té nek 16. pont já -
ban és 24. pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az ok -
ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont ja sze rin ti
fel adat kö röm ben el jár va, az ön kor mány za ti mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. ren -
de let 1.  § a) pont ja sze rin ti fel adat kör ében el já ró ön kor -
mány za ti mi nisz ter egyet ér té sé vel a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

I. Képességkibontakoztató, integrációs felkészítés,
továbbá óvodai fejlesztõ program szervezésének

támogatása

1.  §

(1) A tá mo ga tást he lyi ön kor mány za tok és azok jogi
sze mé lyi sé gû tár su lá sai (a továb biak ban együtt: he lyi ön -
kor mány za tok), a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö -
dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek, il let ve a köz ok ta tá si fel ada -
tot el lá tó nem ál la mi, nem he lyi ön kor mány za ti in téz mé -
nyek fenn tar tói (a továb biak ban együtt: fenn tar tó) igé nyel -
he tik, ha az ál ta luk fenn tar tott in téz mény a ne ve lé si-ok ta -
tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl  szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM ren de let (a továb biak ban: MKM ren de let)
39/D–39/E.  §-ában meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek és az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) 
ál tal ki adott In teg rá ci ós Pe da gó gi ai Prog ram sze rint ké -

pes ség ki bon ta koz ta tó, in teg rá ci ós fel ké szí tést vagy óvo -
dai fej lesz tõ prog ram sze rin ti fog lal koz ta tást biz to sít.

(2) A ké pes ség ki bon ta koz ta tó, in teg rá ci ós fel ké szí tés,
va la mint az óvo dai fej lesz tõ prog ram után igé nyel he tõ tá -
mo ga tás ki zá ró lag olyan in téz mény ben ve he tõ igény be,
amely nek ala pí tó ok ira tá ban, va la mint he lyi pe da gó gi ai
prog ram já ban, ne ve lé si prog ram já ban az igény jo go sult sá -
got meg ala po zó te vé keny ség sze re pel vagy a fenn tar tó kö -
te le zett sé get vál lal an nak be épí té sé re. Ké pes ség ki bon ta -
koz ta tó, in teg rá ci ós fel ké szí tés tá mo ga tá sa irán ti igény lést 
az ál ta lá nos is ko lá ban, a gim ná zi um ban, a szak kö zép is ko -
lá ban és a szak is ko lá ban meg szer ve zett fel ké szí tés ese tén
le het be nyúj ta ni. Az e be kez dés sze rin ti tá mo ga tá si for -
mák ban részt vevõ fenn tar tók és in téz mé nye ik kö te le sek
a 2.  § (13) be kez dé se alap ján együtt mû kö dé si meg ál la po -
dást köt ni. Az együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok meg kö té -
se kor az in téz mé nyek a 6. szá mú mel lék let ben fog lalt,
a mi nisz ter ál tal ki adott is ko lai, óvo dai in teg rá ci ós pe da -
gó gi ai prog ram alap ján ki tû zött vál la lá so kat tesz nek, nyi -
lat koz nak a (9) be kez dés sze rin ti tá mo ga tott idõ szak alatt
meg valósítandó fel ada ta ik ról.

(3) Nem nyújt ha tó ké pes ség ki bon ta koz ta tó, in teg rá ci ós
fel ké szí tés, va la mint óvo dai fej lesz tõ prog ram után járó
 támogatás, amennyi ben az érin tett in téz ménnyel vagy az
in téz mény fenn tar tó já val szem ben az in téz mény mû kö dé -
sé vel, ok ta tá si te vé keny sé gé vel össze füg gés ben a tá mo ga -
tás irán ti igény lés be nyúj tá sát meg elõ zõ 3 éven be lül bí ró -
ság vagy más ha tó ság jog erõ sen meg ál la pí tot ta az egyen lõ
bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ról  szóló
2003. évi CXXV. tör vény meg sér té sét. Ez zel össze füg gés -
ben az igény lés hez csa tol ni kell a 2. b. szá mú mel lék let ben
fog lalt nyi lat ko za tot. Tá mo ga tás csak ak kor igé nyel he tõ,
ha a fenn tar tó a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör -
vény (a továb biak ban: Kt.) 66.  §-ában fog lal tak sze rint
ele get tesz az is ko lai kör zet ha tá rok ki ala kí tá sá ra vo nat ko -
zó kö te le zett sé gé nek.

(4) Amennyi ben a köz ok ta tá si in téz mény a 2008/2009.
ne ve lé si év ben, tan év ben részt vesz az e § sze rin ti pe da gó -
gi ai te vé keny sé gek meg valósításában, kö te les be tar ta ni az
ál ta la az Edu ca tio Tár sa dal mi Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár -
sa ság Or szá gos Ok ta tá si In teg rá ci ós Há ló zat tal (a továb -



biak ban: OOIH) és az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um
Tá mo ga tás ke ze lõ Igaz ga tó sá gá val (a továb biak ban: OKM 
Tá mo ga tás ke ze lõ) kö tött együtt mû kö dé si meg ál la po dás -
ban fog lal ta kat. A 2008/2009. ne ve lé si évre, tan év re
 vonatkozó együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban fog lalt vál -
la lá sok tel je sí té se, az in téz mé nyi ön ér té ke lés, va la mint
a pénz ügyi el szá mo lás el fo ga dá sa a tá mo ga tás ra  való
 jogosultság to váb bi fel té te le. Nem nyújt ha tó képesség-
 kibontakoztató, in teg rá ci ós fel ké szí tés után járó támo -
gatás, amennyi ben ugyan azon fenn tar tó ál tal fenn tar tott,
azo nos te le pü lé sen mû kö dõ ál ta lá nos is ko lai in téz mény be
járó hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók lét szá má nak
az adott in téz mény be járó összes ta nu ló lét szá má hoz
 viszonyított ará nya el té rõ, amennyi ben ez az el té rés bár -
mely két in téz mény kö zött meg ha lad ja a hu szon öt szá za -
lék pon tot. Több cé lú in téz mény ese tén ál ta lá nos is ko lán az
ál ta lá nos is ko lai in téz mény egy sé get kell ér te ni.

(5) Az (1) be kez dés ben fog lalt tá mo ga tás csak a nap pa li
ok ta tás mun ka rend je sze rint ok ta tás ban ré sze sü lõ ta nu lók
után igé nyel he tõ, ma gán ta nu lók ese té ben nem igé nyel he tõ 
tá mo ga tás.

(6) A fenn tar tó ál tal el nyert tá mo ga tás az 1. szá mú mel -
lék let sze rin ti mér ték ben, a mi nisz ter ál tal ki adott óvo dai,
is ko lai in teg rá ci ós pe da gó gi ai prog ram ban meg ha tá ro zott
te vé keny sé gek re, fel ada tok el lá tá sá ra, il let ve az ott meg -
ha tá ro zott cé lok meg valósítására hasz nál ha tó fel. A tá mo -
ga tás pe da gó gi ai szak szol gál ta tá sok és egyéb pe da gó gi ai
szol gál ta tá sok igény be vé te lé re for dít ha tó ré sze a 4. a. szá -
mú mel lék let, il let ve az 5. a. szá mú mel lék let ki töl té sé vel
meg ha tá ro zás ra ke rü lõ több let szol gál ta tá sok fi nan szí ro zá -
sá ra for dít ha tó a szak szol gál ta tó val, egyéb szol gál ta tó val
kö tött meg ál la po dás alap ján. Az e vo nat ko zás ban kö tött
meg ál la po dá so kat a fenn tar tó a 2.  § (13) be kez dé sé ben
fog lalt együtt mû kö dé si meg ál la po dás sze rint kö te les az
OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re meg kül de ni, il let ve en nek
ke re té ben a pénz ügyi el szá mo lás ban az e cél ra fel hasz nált
tá mo ga tá si össze ge ket fel tün tet ni. A tá mo ga tás nem for -
dít ha tó olyan te vé keny ség fi nan szí ro zá sá ra, amely nek
pénz ügyi fe de ze tét a 3–4.  §-ban meg ha tá ro zott tá mo ga tás
biz to sít ja.

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

a) is ko la ese té ben a 2. szá mú mel lék let, a 3. szá mú mel -
lék let és a 4. a. szá mú mel lék let,

b) óvo da ese té ben a 2. szá mú mel lék let és az 5. a. szá mú 
mel lék let
ki töl té sé vel tör té nik.

(8) A fenn tar tó nak az e ren de let hatályba lépésével egy -
ide jû leg meg kül dött azo no sí tót fel hasz nál va be kell lép nie
az elekt ro ni kus rend szer be, és ki kell töl te nie az ott ta lál ha -
tó adat la po kat, nyi lat ko za to kat. A fenn tar tó nak a ki töl tött
adat la po kat és nyi lat ko za to kat elekt ro ni ku san és ki nyom -
tat va két ere de ti pél dány ban, pos tai úton is meg kell kül de -
nie az adat la pon sze rep lõ cím re. A ki zá ró lag pos tai úton
be nyúj tott igény lés ér vény te len. Az igény lés be nyúj tá sá ra
ki ala kí tott elekt ro ni kus rend szer az igény lés elekt ro ni kus

úton  való be nyúj tá sát ki zá ró lag az igény lé si adat la pok tel -
jes körû, hi ány ta lan ki töl té sét köve tõen te szi le he tõ vé.

(9) A tá mo ga tás az adott in téz mény ben, tag in téz mény -
ben a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer me kek és ta nu -
lók 2008. évi ok tó be ri köz ok ta tá si sta tisz ti kai lét szá ma
alap ján igé nyel he tõ és hasz nál ha tó fel. Ké pes ség ki bon ta -
koz ta tó, in teg rá ci ós fel ké szí tés ese tén tá mo ga tás a nem
hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu ló után is igé nyel he -
tõ, fel té ve, hogy a ta nu ló hát rá nyos hely ze tû nek mi nõ sül.
A hát rá nyos hely ze tû ta nu lók lét szá ma azon ban nem ha -
lad hat ja meg a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók tíz
szá za lé kát, tört lét szám ese tén fel fe lé ke re kít ve. A tá mo ga -
tás a 2009/2010. ne ve lé si év, tan év 2009. szep tem ber 1-jé -
tõl 2009. de cem ber 31-ig tar tó idõ sza ká ra igé nyel he tõ. A
tá mo ga tás össze ge ké pes ség ki bon ta koz ta tó, in teg rá ci ós
fel ké szí tés ese té ben leg fel jebb 24 600 Ft/fõ. Óvo dai fej -
lesz tõ prog ram szer ve zé se ese té ben a tá mo ga tás össze ge
leg fel jebb 27 400 Ft/fõ.

2.  §

(1) Az igény lõ a tá mo ga tá si igényt leg ké sõbb 2009. jú -
ni us 15-ig az aláb bi ak sze rint nyújt hat ja be az 1.  § (7) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott mó don:

a) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Áht.) 64/B.  § (3) be kez dé sé nek
figye lembe véte lével a he lyi ön kor mány za tok a Ma gyar
Ál lam kincs tár (a továb biak ban: Kincs tár) Re gi o ná lis Igaz -
ga tó sá ga ille té kes me gyei szer ve ze ti egy sé ge i hez (a továb -
biak ban: Igaz ga tó ság),

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

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ el mu -
lasz tá sa jog vesz tõ. Az igény lés leg ko ráb ban e ren de let
hatályba lépésének nap já tól nyújt ha tó be.

(3) A he lyi ön kor mány za tok ese tén az Igaz ga tó ság, nem 
ál la mi és nem he lyi ön kor mány za ti in téz mé nyek, va la mint 
a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si
in téz mé nyek ese tén az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ a határ -
idõig be nyúj tott igény lé sek fel dol go zá sa so rán szük ség
ese tén a be ér ke zés tõl szá mí tott öt na pon be lül, nyolc na pos
ha tár idõ vel hi ány pót lás ra hív ja fel a tá mo ga tást igény lõt.
Amennyi ben a fenn tar tó a fel hí vás nak nem tesz ele get
vagy nem meg fele lõen tel je sí ti azt, az Igaz ga tó ság, il let ve
az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ a tá mo ga tá si igényt el uta sít ja,
er rõl 2009. jú li us 10-ig ér te sí ti a fenn tar tót és az Ok ta tá si
és Kul tu rá lis Mi nisz té ri u mot (a továb biak ban: OKM).

(4) Az Igaz ga tó ság a he lyi ön kor mány za tok ál tal be -
nyúj tott tá mo ga tá si igé nye ket a hi ány pót lá sok be ér ke zé sét 
köve tõen 2009. jú li us 5-ig egy ere de ti pél dány ban meg -
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kül di az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ nek, egy ere de ti pél dány
az Igaz ga tó ság nál ma rad.

(5) Az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ a fel dol go zott igény be -
je len té sek alap ján el ké szí tett össze sí tõ je len té sét he lyi ön -
kor mány za tok, köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi,
nem he lyi ön kor mány za ti fenn tar tók, il let ve köz pon ti költ -
ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
fenn tar tói sze rint kü lön-kü lön össze sít ve, to váb bá in téz -
mény-, prog ram tí pu sok és ta nu lói lét szám sze rint össze sít -
ve elekt ro ni kus for má ban és pa pír ala pon, 2009. jú li us
15-ig meg kül di az OKM ré szé re.

(6) A meg kül dött össze sí tõ je len té se ket hét tag ból álló
ér té ke lõ bi zott ság vizs gál ja meg. A bi zott ság el nö két és
két tag ját az OKM, két tag ját az OOIH, to váb bi egy tag ját
szak mai ér dek kép vi se le ti tár sa dal mi szer ve zet, egy ta got
az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um (a továb biak ban: ÖM) je -
löl ki. A bi zott ság az ügy rend jét maga ál la pít ja meg.

(7) Az ér té ke lõ bi zott ság a for mai kö ve tel mé nye ken túl
az MKM ren de let 39/D–39/E.  §-ának, va la mint az 1.  § ren -
del ke zé se i nek  való meg fe le lést meg vizs gál va szak mai vé -
le ményt ké szít, amely ben a tá mo ga tás oda íté lé sé re, il let ve
el uta sí tá sá ra in do kolt ja vas la tot tesz a mi nisz ter nek. Az ér -
té ke lõ bi zott ság a ja vas la tot 2009. jú li us 25-ig kül di meg
a mi nisz ter nek.

(8) Az ér té ke lõ bi zott ság ja vas la ta alap ján a mi nisz ter
2009. au gusz tus 3-ig dönt a tá mo ga tás oda íté lé sé rõl.

(9) A tá mo ga tást el nyert ön kor mány za tok össze sí tett
ada ta it az OKM utal vá nyo zás cél já ból az ön kor mány zat
KSH-kód já nak, meg ne ve zé sé nek és a tá mo ga tá si összeg -
nek a fel tün te té sé vel pa pír ala pon és elekt ro ni kus for má -
ban 2009. au gusz tus 5-ig meg kül di az ÖM ré szé re. A tá -
mo ga tás fo lyó sí tá sá ról a Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 2008. évi CII. tör vény (a továb biak -
ban: költ ség ve té si tör vény) 5. szá mú mel lék le té nek
16. pont ja sze rin ti for rás ter hé re a 2009. év au gusz tus havi
net tó fi nan szí ro zás ke re té ben az ÖM utal vá nyo zá sa alap -
ján a Kincs tár in téz ke dik.

(10) A nem ál la mi, nem he lyi ön kor mány za ti in téz -
mény fenn tar tó ré szé re meg ítélt tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról
az OKM ál tal biz to sí tott ke ret összeg, va la mint a fi nan szí -
ro zá si ada tok is me re té ben az Igaz ga tó ság a 2009. szep tem -
ber havi nor ma tí va ki u ta lás sal együtt gon dos ko dik. A köz -
pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz -
mény fenn tar tó ré szé re meg ítélt tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról
a költ ség ve té si tör vény XX. fe je zet, 11. cím, 2. al cím,
17. jog cím cso port „Gya kor ló is ko lák nor ma tív támoga -
tása” elõ irány zat ter hé re kell gon dos kod ni.

(11) A tá mo ga tást el nyert fenn tar tók össze sí tett ada ta it
az OKM elekt ro ni kus for má ban 2009. au gusz tus 10-ig to -
váb bít ja az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ nek, va la mint az Igaz -
ga tó ság nak. Ezt köve tõen az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ér te -
sí ti a fenn tar tót a tá mo ga tás el fo ga dá sá ról, il let ve el uta sí -
tá sá ról.

(12) Az e ren de let alap ján tá mo ga tás ra jo go sult fenn tar -
tók ál tal fenn tar tott in téz mé nyek a 2009. ok tó be ri sta tisz ti -
kai lét szám ada tok meg adá sá val egy ide jû leg az 1.  § (7) be -
kez dé se sze rin ti elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül a
4. b. szá mú mel lék let és az 5. b. szá mú mel lék let ki töl té sé -
vel 2009. ok tó ber 15-ig kö te le sek meg ad ni a tá mo ga tás ra
jo go sult in téz mény, tag in téz mény hal mo zot tan hát rá nyos
hely ze tû gyer me kek re, ta nu lók ra vo nat ko zó 2009. októ -
beri sta tisz ti kai lét szám ada ta it, va la mint a ké pes ség ki bon -
ta koz ta tó, in teg rá ci ós fel ké szí tés ben, il let ve óvo dai fej -
lesz tõ prog ram ban részt vevõ gyer me kek, ta nu lók lét -
szám ada ta it. Amennyi ben az adat szol gál ta tás kö ré ben – az 
igény lé si ada tok ha tár idõ re tör té nõ be nyúj tá sa óta – fenn -
tar tó vál tás kö vet ke zett be, a jog utód fenn tar tó az
 OOIH-tól kö te les azo no sí tót igé nyel ni az e § sze rin ti adat -
be je len té si kö te le zett ség tel je sí té sé hez.

(13) A tá mo ga tást el nyert fenn tar tó nak és a tá mo ga tás -
ban ré sze sü lõ in téz mény nek vál lal nia kell, hogy – az 1.  §
(2) és (4) be kez dé sé ben fog lal tak ra fi gye lem mel – a tá mo -
ga tott idõ szak ra vo nat ko zó an 2009. szep tem ber 15-ig az
OO IH-val és az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ vel együtt mû kö -
dé si meg ál la po dást köt. Az együtt mû kö dé si meg ál la po dás
alap ján a ne ve lé si év, tan év vé gén az in téz mé nyek és fenn -
tar tó ik – a 6. szá mú mel lék let sze rint el ké szí tett vál la lá sa ik
tel je sü lé sé rõl – in téz mé nyi ön ér té ke lést és pénz ügyi el szá -
mo lást kö te le sek be nyúj ta ni. A köz pon ti költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény fenn tar tó ese té -
ben az együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban szer zõ dõ fél ként
az OKM is részt vesz. Az együtt mû kö dé si meg ál la po dás
egy má so la ti pél dá nyát az OOIH 2009. ok tó ber 31-ig meg -
kül di az Igaz ga tó ság nak. Amennyi ben a vál la lá sok tel je sí -
té se a 2009/2010. ne ve lé si év ben, tan év ben nem tör té nik
meg, a be nyúj tás ra ke rü lõ in téz mé nyi ön ér té ke lés és
a pénz ügyi el szá mo lás nem ke rül el fo ga dás ra.

(14) Az Ok ta tá si Hi va tal (a továb biak ban: OH) a tá mo -
ga tást el nyert fenn tar tók ese té ben el len õr zést vé gez. Ha
a szak mai el len õr zés tan ügy-igaz ga tá si sza bály ta lan sá go -
kat tár fel, az OH ha tó sá gi el len õr zést vé gez, a vizs gá lat
ered mé nye kép pen kez de mé nyez he ti a Kincs tár nál a tá mo -
ga tás irán ti jo go sult ság fe lül vizs gá la tát.

II. Az integrációs rendszerben részt vevõ intézményekben 
dolgozó pedagógusok kiegészítõ illetményére fordítható

támogatás

3.  §

(1) Az 1.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott olyan fenn -
tar tó, amely ál ta lá nos is ko lát vagy óvo dát tart fenn és az
1–2.  § alap ján ké pes ség ki bon ta koz ta tó, in teg rá ci ós fel -
készítést, óvo dai fej lesz tõ prog ra mot se gí tõ tá mo ga tás ra
vá lik jo go sult tá, to váb bá az ál ta la fenn tar tott intéz -
mény meg fe lel a köz al kal ma zot tak ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról a köz ok ta tá si in téz mé -
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nyek ben tár gyú 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let
15/A.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te lek nek, jo go sult arra,
hogy az in téz mény ben fog lal koz ta tott pe da gó gu sok ré szé -
re jut tat ha tó ki egé szí tõ il let mény irán ti tá mo ga tást igé -
nyel jen.

(2) A tá mo ga tás a 2009/2010. ne ve lé si év, tan év 2009.
szep tem ber 1-jé tõl 2009. de cem ber 31-ig tar tó idõ sza ká ra
igé nyel he tõ.

(3) Ál ta lá nos is ko la ese tén, amennyi ben a ké pes ség ki -
bon ta koz ta tó, in teg rá ci ós fel ké szí tést szer ve zõ in téz mény -
ben, tag in téz mény ben a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû
ta nu lók ará nya a 2008. évi ok tó be ri köz ok ta tá si sta tisz ti kai 
lét szá ma alap ján

a) az 5%-ot el éri vagy meg ha lad ja, de leg fel jebb 20%,
a tá mo ga tás össze ge ta nul ón ként leg fel jebb 15 375 fo rint,

b) a 20%-ot meg ha lad ja, de leg fel jebb 40%, a tá mo ga -
tás össze ge ta nul ón ként leg fel jebb 20 500 fo rint,

c) a 40%-ot meg ha lad ja, de leg fel jebb 60%, a tá mo ga -
tás össze ge ta nul ón ként leg fel jebb 26 650 fo rint,

d) a 60%-ot meg ha lad ja, a tá mo ga tás össze ge ta nul ón -
ként leg fel jebb 32 800 fo rint.

(4) Óvo da ese tén, amennyi ben az óvo dai fej lesz tõ prog -
ra mot szer ve zõ in téz mény ben, tag in téz mény ben a hal mo -
zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer me kek ará nya a 2008. évi
ok tó be ri köz ok ta tá si sta tisz ti kai lét szá ma alap ján

a) a 15%-ot el éri vagy meg ha lad ja, de leg fel jebb 50%,
a tá mo ga tás össze ge gyer me ken ként leg fel jebb 20 500 fo -
rint,

b) az 50%-ot meg ha lad ja, a tá mo ga tás össze ge gyer me -
ken ként leg fel jebb 26 650 fo rint.

(5) A ki egé szí tõ il let mény for rá sá ul szol gá ló tá mo ga tás
a ké pes ség ki bon ta koz ta tó, in teg rá ci ós fel ké szí tés re vagy
óvo dai fej lesz tõ prog ram ra e ren de let alap ján igény lést be -
nyúj tó fenn tar tó ál tal fenn tar tott in téz mény ben, tag in téz -
mény ben a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû és az 1.  §
(9) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint hát rá nyos hely -
ze tû ta nu lók, il let ve hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer -
me kek 2008. évi ok tó be ri köz ok ta tá si sta tisz ti kai lét szá ma
alap ján igé nyel he tõ és hasz nál ha tó fel. A ki egé szí tõ il let -
mény nek az egy in téz mény ben al kal ma zott pe da gó gu sok -
ra jutó, mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok kal nö velt tel jes
össze gét a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar tam ra vo -
nat ko zó an a gyer me kek, ta nu lók lét szá má nak a (3)–(4) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott össze gek kel  való szor za ta alap -
ján kell ki szá mí ta ni.

(6) A (3)–(4) be kez dés ben meg je lölt ará nyo kat tag in -
téz mé nyen ként kell meg ha tá roz ni. A szá za lé kos arány ki -
szá mí tá sá nál tört szám ese tén két ti ze des je gyig tör té nõ ke -
re kí tés sel kell az ará nyo kat meg ál la pí ta ni.

4.  §

(1) Az in téz mény ve ze tõ jé nek a fenn tar tó jó vá ha gyá sa
mel lett el kell ké szí te nie a 7. szá mú mel lék let ben fog lalt

fel adat ter vet, amely ben meg ha tá roz za a pe da gó gus ál tal
el lá tan dó te vé keny sé ge ket, va la mint azt, hogy a pe da gó -
gus mek ko ra össze gû ki egé szí tõ il let mény re jo go sult. A
tá mo ga tás fel hasz ná lá sa nincs a fel adat terv ben meg ne ve -
zett pe da gó gu sok sze mé lyé hez köt ve, a ki egé szí tõ il let -
mény a 3.  § (2) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tá si idõ szak ban
bár mely, a fel adat el lát ás ban részt vevõ pe da gó gus nak
meg ítél he tõ.

(2) A fenn tar tó nak a 8. szá mú mel lék let ben fog lal tak
sze rint kell össze sí te nie, mely in téz mé nyek te kin te té ben és 
mek ko ra összeg ben igény li a tá mo ga tást. Az igé nyelt tá -
mo ga tás össze ge nem le het ma ga sabb, mint a 7. szá mú
mel lék let sze rin ti fel adat terv ben meg ne ve zett pe da gó gu -
sok nak meg ál la pí tott ki egé szí tõ il let mény 2009. szep tem -
ber 1-jé tõl 2009. de cem ber 31-ig tar tó idõ tar tam ra szá mí -
tott, mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok kal nö velt tel jes ösz -
szege.

(3) A fenn tar tó a tá mo ga tá si igényt az 1.  § (7) be kez dé se 
sze rin ti elekt ro ni kus rend szer igény be vé te lé vel elekt ro ni -
ku san és pa pír ala pon a 7. és a 8. szá mú mel lék let meg kül -
dé sé vel, az in teg rá ci ós, ké pes ség ki bon ta koz ta tó fel ké szí -
tés, il let ve az óvo dai fej lesz tõ prog ram szer ve zé se után
járó tá mo ga tás irán ti igény lés sel egy ide jû leg leg ké sõbb
2009. jú ni us 15-ig nyújt hat ja be, he lyi ön kor mány za tok az
Áht. 64/B.  § (3) be kez dé sé nek figye lembe véte lével az
Igaz ga tó ság hoz, a nem ál la mi, nem he lyi ön kor mány za ti
in téz mé nyek fenn tar tói, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fenn tar tói az 
OKM Tá mo ga tás ke ze lõ höz. Az e be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ. Az igény lés leg ko -
ráb ban e ren de let hatályba lépésének nap já tól nyújt ha tó be.

(4) A hi ány pót lás ra, va la mint a tá mo ga tás ról  szóló dön -
tés elõ ké szí té sé re a 2.  § (3)–(6) be kez dé sé ben fog lal ta kat
kell al kal maz ni.

(5) E § te kin te té ben a jo go sult ság fenn ál lá sá ról a 2.  §
(6) be kez dé se sze rin ti ér té ke lõ bi zott ság ja vas la ta alap ján
2009. au gusz tus 3-ig a mi nisz ter dönt.

(6) A tá mo ga tást el nyert ön kor mány za tok össze sí tett
ada ta it az OKM utal vá nyo zás cél já ból az ön kor mány zat
KSH-kód já nak, meg ne ve zé sé nek és a tá mo ga tá si összeg -
nek a fel tün te té sé vel pa pír ala pon és elekt ro ni kus for má -
ban 2009. au gusz tus 5-ig meg kül di az ÖM ré szé re. A tá -
mo ga tás fo lyó sí tá sá ról a költ ség ve té si tör vény 5. szá mú
mel lék le té nek 24. a) pont ja sze rin ti for rás ter hé re a 2009.
év szep tem ber havi net tó fi nan szí ro zás ke re té ben, majd
ha von ta az ÖM utal vá nyo zá sa alap ján a Kincs tár intéz -
kedik.

(7) A nem ál la mi, nem he lyi ön kor mány za ti in téz mény -
fenn tar tó ré szé re meg ítélt tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról az
OKM ál tal biz to sí tott ke ret összeg, va la mint a fi nan szí ro -
zá si ada tok is me re té ben az Igaz ga tó ság a 2009. szep tem -
ber havi nor ma tí va ki u ta lás sal együtt, majd ha von ta gon -
dos ko dik. A köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel -
sõ ok ta tá si in téz mény fenn tar tó ré szé re meg ítélt tá mo ga tás
fo lyó sí tá sá ról a költ ség ve té si tör vény XX. fe je zet, 11. cím, 

2009/70. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 16239



2. al cím, 17. jog cím cso port „Gya kor ló is ko lák nor ma tív
 támogatása” elõ irány zat ter hé re kell gon dos kod ni.

(8) A tá mo ga tást el nyert fenn tar tók össze sí tett ada ta it az 
OKM elekt ro ni kus for má ban 2009. au gusz tus 10-ig to váb -
bít ja az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ nek, va la mint az Igaz ga tó -
ság nak, majd az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ér te sí ti a fenn tar -
tót a tá mo ga tás el fo ga dá sá ról, il let ve el uta sí tá sá ról.

(9) A ki egé szí tõ il let mény pe da gó gu sok nak tör té nõ ki fi -
ze té sé rõl a fenn tar tó gon dos ko dik.

(10) Az Igaz ga tó ság és az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ
a 7. szá mú mel lék let ben fog lalt fel adat ter vet sze mé lyes
ada tok nél kül 2009. au gusz tus 15-ig to váb bít ja az OOIH
felé. A 2.  § (13) be kez dé se alap ján meg kö tés re ke rü lõ
együtt mû kö dé si meg ál la po dás sze rint be nyúj tás ra ke rü lõ
in téz mé nyi ön ér té ke lés és pénz ügyi el szá mo lás ré sze ként
sor ke rül a ki egé szí tõ il let mény ki fi ze té sé re nyúj tott tá mo -
ga tás fel hasz ná lá sá nak ér té ke lé sé re is.

(11) Az OH a tá mo ga tást el nyert fenn tar tók ese té ben el -
len õr zést vé gez. Ha a szak mai el len õr zés tan ügy-igaz ga tá -
si sza bály ta lan sá go kat tár fel, az OH ha tó sá gi el len õr zést
vé gez, a vizs gá lat ered mé nye kép pen kez de mé nyez he ti
a Kincs tár nál a tá mo ga tás irán ti jo go sult ság felülvizsgá -
latát.

III. Elszámolás, ellenõrzés rendje

5.  §

(1) A he lyi ön kor mány za tok a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá -
ról leg ké sõbb 2009. de cem ber 31-i for du ló nap pal, a min -
den ko ri zár szám adás ke re té ben és rend je sze rint kö te le sek
el szá mol ni. A köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek a tá mo ga tá sok ról a 2009. évi
költ ség ve tés rõl  szóló be szá mo ló juk ban a köz pon to sí tott
elõ irány za tok el szá mo lá sa it tar tal ma zó ûr la pon kö te le sek
el szá mol ni. A tá mo ga tás 2009. de cem ber 31-ig fel nem
hasz nált, kö te le zett ség vál la lás sal nem ter helt ma rad vá nyát 
a köz pon ti költ ség ve tés be vissza kell fi zet ni. A kö te le zett -
ség vál la lás sal ter helt, fel nem hasz nált összeg 2010. jú ni us 
30-ig hasz nál ha tó fel pénz ügyi tel je sí tés re, el szá mo lá sa
a 2010. évi zár szám adás ke re té ben és rend je sze rint tör té -
nik. Az itt ki mu ta tott ada tok  valódiságát az egyes ön kor -
mány za tok nál, il let ve in téz mé nyek nél meg fe le lõ anali -
tikus nyil ván tar tá sok kal, szak mai do ku men tá ci ó val kell
alá tá masz ta ni.

(2) A tá mo ga tá sok el szá mo lá sa a nem ál la mi, nem he lyi
ön kor mány za ti in téz mé nyek ese tén a fenn tar tók 2009. évi
tá mo ga tá sa i ról tör té nõ el szá mo lá sa ke re té ben, a kö tött fel -
hasz ná lá sú tá mo ga tá sok el szá mo lá sa it tar tal ma zó ûr la pon
tör té nik. A tá mo ga tás 2009. de cem ber 31-ig fel nem hasz -
nált, kö te le zett ség vál la lás sal nem ter helt ma rad vá nyát
a köz pon ti költ ség ve tés be vissza kell fi zet ni, el szá mo lás -
kor e tá mo ga tá si jog cí me ken pót igény nem ér vé nye sít he -
tõ. A kö te le zett ség vál la lás sal ter helt, fel nem hasz nált

összeg 2010. jú ni us 30-ig hasz nál ha tó fel pénz ügyi tel je sí -
tés re, el szá mo lá sa a 2010. évi el szá mo lás ke re té ben tör té -
nik. Az itt ki mu ta tott ada tok  valódiságát az egyes fenn tar -
tók nál, il let ve in téz mé nyek nél a ta nu lói azo no sí tók fel tün -
te té sé vel és szak mai do ku men tá ci ó val kell alá tá masz ta ni.

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

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

IV. Vegyes rendelkezések

6.  §

(1) Amennyi ben a tá mo ga tá si igény be nyúj tá sát vagy
el nye ré sét köve tõen az igény lés sel érin tett in téz ményt
a Kt. 121.  § (1) be kez dé sé nek 15. pont já ban fog lal tak ér -
tel mé ben a fenn tar tó át szer ve zi vagy fenn tar tó vál tás kö -
vet ke zik be, kö te les ezt a tényt az át szer ve zés rõl vagy
a fenn tar tó vál tás ról  szóló fenn tar tói dön tés meg ho za ta lá -
tól szá mí tott nyolc na pon be lül az OKM, va la mint az
OOIH felé je lez ni. A be je len té si kö te le zett ség kö ré ben írá -
sos for má ban je lez ni kell azt is, hogy az el nyert, il let ve
meg pá lyá zott tá mo ga tá si összeg fel hasz ná lá sát az in téz -
mény át szer ve zés re, il let ve fenn tar tó vál tás ra te kin tet tel ho -
gyan ter ve zi meg valósítani a pá lyá zó. Jog utód nél kü li
meg szû nés ese tén a pá lyá za ti összeg rõl a pá lyá zó kö te les
le mon da ni. Min den egyéb eset ben ki zá ró lag a pá lyá za ti
cél ra, a pá lyá zat tal érin tett in téz mény jog utód in téz mé nyé -
ben kell fel hasz nál ni a tá mo ga tást. Fenn tar tó vál tás ese té -
ben, amennyi ben a jö võ ben ön kor mány za ti tár su lás tart ja
fenn az in téz ményt, a meg ál la po dás ban meg ne ve zett gesz -
tor ön kor mány zat hasz nál hat ja fel az ere de ti leg meg ítélt
tá mo ga tást, amely re a ko ráb ban az in téz mény elõ zõ fenn -
tar tó ja lett vol na jo go sult – fel té ve, ha az igény lés fel té te lei 
ezen új in téz mény ese té ben is fenn áll nak. Az in téz mény át -
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szer ve zés rõl, il let ve a fenn tar tó vál tás ról az OKM kö te les
ér te sí te ni az Igaz ga tó sá got.

(2) A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a fenn tar tó a 2. c. szá mú
mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tát ar ról, hogy ren del ke zik
a Kt. 105.  §-ában meg ha tá ro zott köz ok ta tá si esély egyen lõ -
sé gi in téz ke dé si terv vel. E ren del ke zé se ket ön kor mány za ti 
tár su lá sok te kin te té ben az zal az el té rés sel kell al kal maz ni,
hogy a nyi lat ko za tot a he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról
és együtt mû kö dé sé rõl  szóló 1997. évi CXXXV. tör vény -
ben, va la mint a te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis -
tér sé gi tár su lá sá ról  szóló 2004. évi CVII. tör vény ben az

egyes tár su lá si tí pu sok nál meg ha tá ro zott dön tés ho zó szerv 
vagy sze mély adja ki.

7.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba és 
2010. jú ni us 30-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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1. számú melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

Képességkibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely,
tagintézmény esetén

KÖTELEZÕEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK Mi ni mum 60%-ot erre a cél ra kell for dí ta ni.

1. Az IPR be ve ze té sé vel, al kal ma zá sá val kap cso la tos szol gál ta tá sok

Akk re di tált to vább kép zé sek, fel ké szí té sek, tré nin gek, ille tõ leg az ezek hez kap cso ló dó men tor ál ás. IPR mód szer ta ni,
elõ íté let-ke ze lõ, konf lik tus ke ze lõ tré nin gek, óvo da-is ko la át me net tré ning (szer ve zé si, le bo nyo lí tá si költ sé gek, meg -
bízási szer zõ dé sek költ sé ge).

IPR ala pú kom plex in téz mény fej lesz té si, mi nõ ség biz to sí tá si, mé rés-ér té ke lé si, tan ügy-igaz ga tá si, jogi szol gál ta tás
( pedagógiai mód szer ta ni, jogi szak ta nács adás meg bí zá si szer zõ dé sek költ sé ge).

Hos pi tá ci ós na pok meg ren de zé se, ille tõ leg hos pi tá lás más in téz mény ben (szer ve zé si, le bo nyo lí tá si költ sé gek, meg -
bízási szer zõ dé sek költ sé ge).

Amennyi ben más for rás ból (TÁMOP, TIOP) az in téz mény ha son ló cél ra tá mo ga tás ban nem ré sze sült.

2. Szo ci á lis hát rá nyok eny hí té se

A szo ci á lis hát rá nyok eny hí té se a prog ram ban részt ve võ ta nu lók ré szé re (tan sze rek, könyv, hang sze rek, já ték, ru há zat,
cipõ, sport esz kö zök egyé ni hasz ná lat ra; osz tály ki rán du lá son, er dei tá bor ban, sport fog lal ko zá son  való rész vé tel biz to sí -
tá sa; szük ség ese tén he lyi és hely kö zi uta zá si bér le tek meg vá sár lá sa).

3. Együtt mû kö dé sek – part ne ri kap cso la tok erõ sí té se

Az IPR al kal ma zá sát tá mo ga tó az is ko lán kí vü li part ne ri kap cso la tok erõ sí té se tan órán kí vü li, sza bad idõs te vé keny sé -
gek, prog ra mok szer ve zé sé vel leg alább egy – nem az is ko la ér de kelt sé gé be tar to zó – ci vil szer ve zet, ki sebb sé gi ön kor -
mány zat, sport egye sü let stb., va la mint a fel ké szí tés be be vont ta nu lók szü le i nek rész vé te lé vel (szer ve zé si, le bo nyo lí tá si 
költ sé gek, meg bí zá si szer zõ dé sek költ sé ge).

4. Szak ta nács adás, fo lya mat-ta nács adás – ma xi mum brut tó 8%, de leg fel jebb 250  E Ft

IPR szak ta nács adói szol gál ta tás, IPR ala pú in téz mény fej lesz tés tá mo ga tá sa, fo lya mat-ta nács adás a tan év so rán több
 alkalommal, a tan év végi in téz mé nyi ön ér té ke lés fe lül vizs gá la ta.

NEM KÖTELEZÕEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK Ma xi mum 40%-ot le het erre a cél ra for dí ta ni.

5. Pá lya ori en tá ci ós prog ra mok, a to vább ta nu lást elõ se gí tõ te vé keny sé gek

El sõ sor ban tan órán kí vü li, a part ne ri szek tort, kül sõ szak ér tõ ket is be vo nó, pat ró nu si, men to ri, tu to ri rend szer az is ko -
lán kí vü li kez de mé nye zé sek re épí tõ rend sze res prog ra mok tá mo ga tá sa.

6. Pe da gó gi ai szak szol gál ta tá sok és egyéb pe da gó gi ai szol gál ta tá sok igény be vé te le

A fel ké szí tés ben részt vevõ ta nu lók szá má ra igé nye ik nek meg fele lõen, a kö te le zõ en biz to sí tott szol gál ta tá so kon túl pe -
da gó gi ai szak szol gál ta tás, a ne ve lé si ta nács adás ke re té ben nyúj tott egyéb szol gál ta tás (pl. gyógy test ne ve lõ, pszi cho ló -
gus, az SNI pre ven ció ér de ké ben fej lesz tõ pe da gó gus stb.) biz to sí tá sa.



7. A ta nu lók ál tal köz vet le nül hasz nált, az IPR meg valósítását se gí tõ fej lesz tõ esz kö zök be szer zé se

A fej lesz tést se gí tõ esz kö zök be szer zé se (tár sas já ték, lo gi kai, kész ség fej lesz tõ, fi nom mo to ri kát, tér lá tást fej lesz tõ, se -
gí tõ esz kö zök stb.).

Amennyi ben más for rás ból (TÁMOP, TIOP) az in téz mény ha son ló cél ra tá mo ga tás ban nem ré sze sült.

8. A pe da gó gu sok tan órai te vé keny sé gé hez, IPR mód szer tan meg valósításához szük sé ges esz kö zök be szer zé se

A tan órai pe da gó gi ai fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges kis ér té kû esz kö zök, se géd anya gok, alap anya gok be szer zé se.

Amennyi ben más for rás ból (TÁMOP, TIOP) az in téz mény ha son ló cél ra tá mo ga tás ban nem ré sze sült.

9. Ta nu ló ba rát osz tály te rem ki ala kí tá sa

El sõ sor ban a ko ope ra tív, dif fe ren ci ált ta nu lás szer ve zés hez szük sé ges fel té te lek ki ala kí tá sa, amennyi ben más for rás ból
(TÁMOP, TIOP) az in téz mény ha son ló cél ra tá mo ga tás ban nem ré sze sült. Nem hasz nál ha tó fel ele mi infrastruktúra-
 fejlesztésre, kor sze rû sí tés re (fû tés, vi lá gí tás, fes tés, par ket tá zás), aka dály men te sí tés re és ka pa ci tás bõ ví tés re.

10. Kul tu rá lis ren dez vé nyek re ju tás tá mo ga tá sa

A prog ram ban részt ve võ ta nu lók ré szé re kul tu rá lis ren dez vé nye ken  való rész vé tel, be lé põk biz to sí tá sa, uta zás költ -
sége.

11. Szak mai, tar tal mi fej lesz tés

Az IPR-hez kap cso ló dó szak köny vek, se géd anya gok vá sár lá sa, kon fe ren ci án, szak mai fó ru mon  való rész vé tel, uta zá si
és egyéb költ sé gek.

12. Pro jekt nap

Az IPR-hez kap cso ló dó in téz mé nyi vagy kis tér sé gi szin tû pro jekt meg valósítása, esz kö zök be szer zé se, szol gál ta tá sok,
elõ adók fel ké ré se.

Óvodai fejlesztõ program támogatás felhasználásának kerete óvodai székhely, tagintézmény esetén

KÖTELEZÕEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK Mi ni mum 60%-ot erre a cél ra kell for dí ta ni.

1. Az IPR be ve ze té sé vel, al kal ma zá sá val kap cso la tos szol gál ta tá sok meg ren de lé se

Akk re di tált to vább kép zé sek, fel ké szí té sek, tré nin gek, ille tõ leg az ezek hez kap cso ló dó men tor ál ás költ sé ge. IPR mód -
szer ta ni, elõ íté let-ke ze lõ, konf lik tus ke ze lõ tré nin gek, óvo da-is ko la át me net tré ning (szer ve zé si, le bo nyo lí tá si költ sé -
gek, meg bí zá si szer zõ dé sek költ sé ge).

IPR ala pú kom plex in téz mény fej lesz té si, mi nõ ség biz to sí tá si, mé rés-ér té ke lé si, tan ügy-igaz ga tá si, jogi szol gál ta tás (pe -
da gó gi ai mód szer ta ni, jogi szak ta nács adás, meg bí zá si szer zõ dé sek költ sé ge).

Hos pi tá ci ós na pok meg ren de zé se, ille tõ leg hos pi tá lás más in téz mény ben (szer ve zé si, le bo nyo lí tá si költ sé gek, meg bí -
zá si szer zõ dé sek költ sé ge).

Amennyi ben más for rás ból (TÁMOP, TIOP) az in téz mény ha son ló cél ra tá mo ga tás ban nem ré sze sült.

2. Szo ci á lis hát rá nyok eny hí té se

A szo ci á lis hát rá nyok eny hí té se a prog ram ban részt ve võ gyer me kek ré szé re (me se könyv, hang sze rek, já ték, ru há zat,
cipõ, sport esz kö zök egyé ni hasz ná lat ra; ki rán du lá son, tá bor ban, sport fog lal ko zá son  való rész vé tel biz to sí tá sa; szük ség
ese tén he lyi és hely kö zi uta zá si bér le tek meg vá sár lá sa).

3. Együtt mû kö dé sek – part ne ri kap cso la tok erõ sí té se

Az IPR al kal ma zá sát tá mo ga tó part ner sé gi kap cso la tok erõ sí té se sza bad idõs te vé keny sé gek, prog ra mok szer ve zé sé vel
(far sang, tánc ház, egész ség nap stb.) leg alább egy ci vil szer ve zet, ki sebb sé gi ön kor mány zat, sport egye sü let stb., va la -
mint a prog ram ban részt ve võ gyer me kek szü le i nek rész vé te lé vel (szer ve zé si, le bo nyo lí tá si költ sé gek, meg bí zá si szer -
zõ dé sek költ sé ge).

4. Szak ta nács adás, fo lya mat-ta nács adás – ma xi mum brut tó 8%, de leg fel jebb 250  E Ft

IPR szak ta nács adói szol gál ta tás, IPR ala pú in téz mény fej lesz tés tá mo ga tá sa, fo lya mat-ta nács adás a ne ve lé si év so rán
több al ka lom mal, a ne ve lé si év vé gén az in téz mé nyi ön ér té ke lés fe lül vizs gá la ta.
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NEM KÖTELEZÕEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENY -
SÉGEK

Ma xi mum 40%-ot le het erre a cél ra for dí ta ni.

5. Pe da gó gi ai szak szol gál ta tá sok és egyéb pe da gó gi ai szol gál ta tá sok igény be vé te le

A prog ram ban részt vevõ gyer me kek szá má ra igé nye ik nek meg fele lõen, a kö te le zõ en biz to sí tott szol gál ta tá so kon túl
pe da gó gi ai szak szol gál ta tás, a ne ve lé si ta nács adás ke re té ben nyúj tott egyéb szol gál ta tás (pl. gyógy test ne ve lõ, pszi cho -
ló gus, az SNI pre ven ció ér de ké ben fej lesz tõ pe da gó gus stb.) biz to sí tá sa.

6. A gyer me kek ál tal köz vet le nül hasz nált, az IPR meg valósítását se gí tõ fej lesz tõ esz kö zök be szer zé se

A fej lesz tést se gí tõ esz kö zök be szer zé se (tár sas já ték, lo gi kai, kész ség fej lesz tõ, fi nom mo to ri kát, nagy moz gást, tér lá tást 
fej lesz tõ, se gí tõ esz kö zök stb.).

Amennyi ben más for rás ból (TÁMOP, TIOP) az in téz mény ha son ló cél ra tá mo ga tás ban nem ré sze sült.

7. A pe da gó gu sok tan órai te vé keny sé gé hez, IPR mód szer tan meg valósításához szük sé ges esz kö zök be szer zé se

A tan órai pe da gó gi ai fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges kis ér té kû esz kö zök, se géd anya gok, alap anya gok be szer zé se.

Amennyi ben más for rás ból (TÁMOP, TIOP) az in téz mény ha son ló cél ra tá mo ga tás ban nem ré sze sült.

8. Gyer mek ba rát cso port szo ba ki ala kí tá sa

El sõ sor ban a ko ope ra tív mód sze rek al kal ma zá sá hoz szük sé ges fel té te lek ki ala kí tá sa, amennyi ben más for rás ból
(TÁMOP, TIOP) az in téz mény ha son ló cél ra tá mo ga tás ban nem ré sze sült. Nem hasz nál ha tó fel ele mi infrastruktúra-
 fejlesztésre, kor sze rû sí tés re (fû tés, vi lá gí tás, fes tés, par ket tá zás), aka dály men te sí tés re és ka pa ci tás bõ ví tés re.

9. Kul tu rá lis ren dez vé nyek re ju tás tá mo ga tá sa

A prog ram ban részt ve võ gyer me kek ré szé re kul tu rá lis ren dez vé nye ken  való rész vé tel, be lé põk biz to sí tá sa, uta zás költ -
sé ge.

10. Szak mai, tar tal mi fej lesz tés

Az IPR-hez kap cso ló dó szak köny vek, se géd anya gok vá sár lá sa, kon fe ren ci án, szak mai fó ru mon  való rész vé tel, uta zá si
és egyéb költ sé gek.

11. Pro jekt nap

Az IPR-hez kap cso ló dó in téz mé nyi vagy kis tér sé gi szin tû pro jekt meg valósítása, esz kö zök be szer zé se, szol gál ta tá sok,
elõ adók fel ké ré se.

Képességkibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete gimnáziumi, szakközépiskolai,
szakiskolai székhely, tagintézmény esetén

KÖTELEZÕEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK Mi ni mum 70%-ot erre a cél ra kell for dí ta ni.

1. A prog ram mal kap cso la tos ki egé szí tõ pe da gó gi ai te vé keny ség, hu mán erõ for rás biz to sí tá sa, IPR me nedzs ment mû -
köd te té se

IPR me nedzs ment mû köd te té se, IPR ala pú in téz mény fej lesz tés meg valósítása, az is ko la kör nye ze té vel  való kap cso lat -
épí tés, kap cso lat tar tás (meg bí zá si szer zõ dé sek költ sé ge az adott in téz mény ben dol go zó szak em be rek ré szé re).

Egyé ni fej lesz té si ter vek ké szí té se a fel ké szí tés ben részt ve võ ta nu lók vo nat ko zá sá ban, egyé ni ta nu lá si út vo na lak meg -
valósításának tá mo ga tá sa, a ta nu lók tel je sít mé nyé nek ér té ke lé se (meg bí zá si szer zõ dé sek költ sé ge az adott in téz mény -
ben dol go zó szak em be rek ré szé re).

Mód szer ta ni adap tá ci ót se gí tõ mun ka cso port mû köd te té se. A mód szer ta ni ele mek (ki e mel ten az in teg rá ci ót se gí tõ
mód szer ta ni ele mek, pl. dif fe ren ci á lás, ko ope ra tív ta nu lás, pro jekt pe da gó gia, drá ma pe da gó gia, va la mint a mul ti kul tu -
rá lis ok ta tás ho ri zon tá lis be ve ze té se) adap tá ci ó ját elõ se gí tõ mun ka cso port mû köd te té se (meg bí zá si szer zõ dé sek költ sé -
ge az adott in téz mény ben dol go zó szak em be rek ré szé re).

2. Az IPR be ve ze té sé vel, al kal ma zá sá val kap cso la tos szol gál ta tá sok meg ren de lé se

Akk re di tált to vább kép zé sek, fel ké szí té sek, tré nin gek, ille tõ leg az ezek hez kap cso ló dó men tor ál ás költ sé ge. IPR mód -
szer ta ni, elõ íté let-ke ze lõ, konf lik tus ke ze lõ tré nin gek, óvo da-is ko la át me net tré ning (szer ve zé si, le bo nyo lí tá si költ sé -
gek, meg bí zá si szer zõ dé sek költ sé ge).

IPR ala pú kom plex in téz mény fej lesz té si, mi nõ ség biz to sí tá si, mé rés-ér té ke lé si, tan ügy-igaz ga tá si, jogi szol gál ta tás
( pedagógiai mód szer ta ni, jogi szak ta nács adás, meg bí zá si szer zõ dé sek költ sé ge).
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Hos pi tá ci ós na pok meg ren de zé se, ille tõ leg hos pi tá lás más in téz mény ben (szer ve zé si, le bo nyo lí tá si költ sé gek, meg bí -
zá si szer zõ dé sek költ sé ge). Amennyi ben más for rás ból (TÁMOP, TIOP) az in téz mény ha son ló cél ra tá mo ga tás ban
nem ré sze sült.

3. Szo ci á lis hát rá nyok eny hí té se

A szo ci á lis hát rá nyok eny hí té se a prog ram ban részt ve võ ta nu lók ré szé re (tan sze rek, könyv, hang sze rek, já ték, ru há zat,
cipõ, sport esz kö zök egyé ni hasz ná lat ra; osz tály ki rán du lá son, er dei tá bor ban, sport fog lal ko zá son  való rész vé tel biz to sí -
tá sa; szük ség ese tén he lyi és hely kö zi uta zá si bér le tek meg vá sár lá sa).

4. Szak ta nács adás, fo lya mat-ta nács adás – ma xi mum brut tó 8%, de leg fel jebb 250 E Ft

IPR szak ta nács adói szol gál ta tás, IPR ala pú in téz mény fej lesz tés tá mo ga tá sa, fo lya mat-ta nács adás a tan év so rán több
 alkalommal, a tan év végi in téz mé nyi ön ér té ke lés fe lül vizs gá la ta.

NEM KÖTELEZÕEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK Ma xi mum 30%-ot le het erre a cél ra for dí ta ni.

5. Pá lya ori en tá ci ós prog ra mok, a to vább ta nu lást elõ se gí tõ te vé keny sé gek

El sõ sor ban tan órán kí vü li, a part ne ri szek tort, kül sõ szak ér tõ ket is be vo nó, pat ró nu si, men to ri, tu to ri rend szer az is ko -
lán kí vü li kez de mé nye zé sek re épí tõ rend sze res prog ra mok tá mo ga tá sa.

6. Pe da gó gi ai szak szol gál ta tá sok és egyéb pe da gó gi ai szol gál ta tá sok igény be vé te le

A fel ké szí tés ben részt vevõ ta nu lók szá má ra igé nye ik nek meg fele lõen, a kö te le zõ en biz to sí tott szol gál ta tá so kon túl
 pedagógiai szak szol gál ta tás, a ne ve lé si ta nács adás ke re té ben nyúj tott egyéb szol gál ta tás (pl. gyógy test ne ve lõ, pszi cho -
ló gus, az SNI pre ven ció ér de ké ben fej lesz tõ pe da gó gus stb.) biz to sí tá sa.

7. A ta nu lók ál tal köz vet le nül hasz nált, az IPR meg valósítását se gí tõ fej lesz tõ esz kö zök be szer zé se

A fej lesz tést se gí tõ esz kö zök be szer zé se (tár sas já ték, lo gi kai, kész ség fej lesz tõ, fi nom mo to ri kát, tér lá tást fej lesz tõ, se -
gí tõ esz kö zök stb.).

Amennyi ben más for rás ból (TÁMOP, TIOP) az in téz mény ha son ló cél ra tá mo ga tás ban nem ré sze sült.

8. A pe da gó gu sok tan órai te vé keny sé gé hez, IPR mód szer tan meg valósításához szük sé ges esz kö zök be szer zé se

A tan órai pe da gó gi ai fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges kis ér té kû esz kö zök, se géd anya gok, alap anya gok be szer zé se.

Amennyi ben más for rás ból (TÁMOP, TIOP) az in téz mény ha son ló cél ra tá mo ga tás ban nem ré sze sült.

9. Ta nu ló ba rát osz tály te rem ki ala kí tá sa

El sõ sor ban a ko ope ra tív, dif fe ren ci ált ta nu lás szer ve zés hez szük sé ges fel té te lek ki ala kí tá sa, amennyi ben más for rás ból
(TÁMOP, TIOP) az in téz mény ha son ló cél ra tá mo ga tás ban nem ré sze sült. Nem hasz nál ha tó fel ele mi infrastruktúra-
 fejlesztésre, kor sze rû sí tés re (fû tés, vi lá gí tás, fes tés, par ket tá zás), aka dály men te sí tés re és ka pa ci tás bõ ví tés re.

10. Kul tu rá lis ren dez vé nyek re ju tás tá mo ga tá sa

A prog ram ban részt ve võ ta nu lók ré szé re kul tu rá lis ren dez vé nye ken  való rész vé tel, be lé põk biz to sí tá sa, uta zás költ -
sége.

11. Szak mai, tar tal mi fej lesz tés

Az IPR-hez kap cso ló dó szak köny vek, se géd anya gok vá sár lá sa, kon fe ren ci án, szak mai fó ru mon  való rész vé tel, uta zá si
és egyéb költ sé gek.

12. Pro jekt nap

Az IPR-hez kap cso ló dó in téz mé nyi vagy kis tér sé gi szin tû pro jekt meg valósítása, esz kö zök be szer zé se, szol gál ta tá sok,
elõ adók fel ké ré se.
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2. számú melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

Be kül den dõ az adott jog cím hez kap cso ló dó to váb bi mel lék le tek kel egy ere de ti és két má so la ti pél dány ban pos tai úton:
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén: a MÁK ille té kes te rü le ti szer vé hez
b) köz ok ta tá si hu mán szol gál ta tók és köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén:
az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re
1055 Bp., Bi ha ri Já nos u. 5.
Bo rí ték ra ír ják rá: „Esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé sek tá mo ga tá sa”
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) fenn tar tók ese tén
Az adat lap el ér he tõ:
http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igeny les

Fenntartói adatlap

Me gye: Fenn tar tó neve: 

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

Fenn tar tó tí pu sa*:

Adó szám:   

KSH-kód: 

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

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

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

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

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

* Kér jük a meg fe le lõ be tû je let be ír ni! Ö: ön kor mány za ti, N: nem ál la mi, nem ön kor mány za ti

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

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

* Nem ál la mi, nem ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén kér jük ki töl te ni!

Dá tum:

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

fenn tar tó kép vi se lõ je

A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell:
a) a 2. a. szá mú mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tot
b) a 2. b. szá mú mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tot
c) a 2. c. szá mú mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tot
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2. a. számú melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

Fenntartói nyilatkozat
– a rendezett munkaügyi kapcsolatokról és köztartozásokról –

Fenn tar tó meg ne ve zé se, címe:

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

Kép vi se lõ jé nek neve (alá írás ra jo go sult sze mély):

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

Alul írott, bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt in téz mény az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 15.  §-a ér tel mé ben ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok kal ren del ke zik.
Ki je len tem to váb bá, hogy az in téz mény nek le járt köz tar to zá sa nincs.

Dá tum:

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

kép vi se lõ alá írá sa

P.  H.

2. b. számú melléklet  a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

Fenntartói nyilatkozat
– az egyenlõ bánásmód követelményével kapcsolatosan –

Fenn tar tó meg ne ve zé se, címe:

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

Kép vi se lõ jé nek neve (alá írás ra jo go sult sze mély):

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

Alul írott, bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy az in téz mény fenn tar tó já val szem ben az igény lés be -
nyúj tá sát meg elõ zõ 3 éven be lül, az in téz mény mû kö dé sé vel, ok ta tá si te vé keny sé gé vel össze füg gés ben bí ró ság vagy
más ha tó ság jog erõ sen nem ál la pí tot ta meg az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ról  szóló
2003. évi CXXV. tör vény meg sér té sét.

Dá tum:

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

kép vi se lõ alá írá sa

P.  H.
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2. c. számú melléklet  a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

Fenntartói nyilatkozat
– az esélyegyenlõségi intézkedésekkel kapcsolatosan –

önkormányzati, közoktatási humánszolgáltatók, fõvárosi, megyei fenntartású,
illetve önkormányzati társulások által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén

(A megfelelõ helyen kérjük kitölteni!)

Fenn tar tó meg ne ve zé se, címe:

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

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

Alul írott .................................................... pol gár mes ter/a fent ne ve zett ön kor mány za ti tár su lás el nö ke bün te tõ jo gi
 felelõsségem tu da tá ban ki je len tem, hogy a te le pü lés kép vi se lõ-tes tü le te/a tár su lá si ta nács el fo gad ta a köz ok ta tás ról
 szóló 1993. évi LXXIX. tör vény 105.  § (1) be kez dé se sze rin ti ön kor mány za ti in téz ke dé si ter vet/in téz ke dé si ter vet és az
ön kor mány za ti mi nõ ség irá nyí tá si prog ra mot/mi nõ ség irá nyí tá si prog ra mot, eb ben meg ha tá roz va a gyer me kek, ta nu lók
esély egyen lõ sé gét szol gá ló in téz ke dé se ket, a gyer mek- és if jú ság vé de lem és a köz ok ta tás kap cso la tát. Nyi lat ko zom
 továbbá ar ról, hogy az esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé sek az óvo dai ne ve lé si prog ram ba, il let ve is ko lai pe da gó gi ai 
prog ram ba tör té nõ be épí té se azok jó vá ha gyá sá val kap cso la tos el já rás so rán meg vizs gá lás ra ke rült.*

Alul írott ........................................................... a köz ok ta tá si hu mán szol gál ta tó kép vi se le té ben el jár va bün te tõ jo gi
 felelõsségem tu da tá ban nyi lat ko zom ar ról, hogy a pá lyá zat ke re té ben érin tett köz ok ta tá si in téz mé nyek ne ve lé si prog -
ram ja/pe da gó gi ai prog ram ja tar tal maz za az esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé se ket.**

Dá tum:

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

pol gár mes ter/a tár su lá si ta nács el nö ke/

a köz ok ta tá si hu mán szol gál ta tó kép vi se le té ben 
el já ró sze mély alá írá sa

P. H.

 * Ki töl ten dõ ön kor mány za ti, fõ vá ro si, me gyei fenn tar tá sú, il let ve ön kor mány za ti tár su lá sok ál tal fenn tar tott ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ese tén.

** Ki töl ten dõ köz ok ta tá si hu mán szol gál ta tó ál tal fenn tar tott ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ese tén.
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3. számú melléklet  a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

Fenntartói adatlap képességkibontakoztató, integrációs támogatás esetén általános iskolák,
általános iskolai intézményegységek részére

A táb lá za tot csak ak kor kell ki töl te ni, ha az igény lés kö ré ben érin tett te le pü lé sen az adott in téz mény fenn tar tó több ál ta lá -
nos is ko lát, vagy az adott ál ta lá nos is ko lá hoz tar to zó több in téz ményt, tag in téz ményt mû köd tet! A táb lá zat ban az ezen
te le pü lé sen mû kö dõ in téz mé nyek nek kell sze re pel ni ük, az összes in téz mény, tag in téz mény ada ta i nak meg adá sá val.

Be kül den dõ 2 ere de ti pél dány ban pos tai úton 2009. jú ni us 15-ig.
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén: az Igaz ga tó ság hoz,
b) nem ál la mi, nem ön kor mány zat, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
fenn tar tói ese tén: az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re 1055 Bp., Bi ha ri Já nos u. 5. cím re.
Bo rí ték ra ír ják rá: Esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé sek tá mo ga tá sa
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) fenn tar tók ese tén
Az adat lap el ér he tõ: http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igeny les

In téz mény
neve, OM

azo no sí tó ja

Szék hely vagy
tag in téz mény

neve

Szék hely vagy
tag in téz mény

te le pü lé se

Szék hely vagy
tag in téz mény

címe

Szék hely vagy
tag in téz mény

tí pu sa*

Igé nyel
a szék hely re

vagy a tag in téz -
mény re

tá mo ga tást?

A szék hely
vagy

tag in téz mény
be csült ta nu lói
össz lét szá ma

a 2009/2010-es
tan év ben

Hal mo zot tan
hát rá nyos
hely ze tû

ta nu lók be csült
lét szá ma

a szék he lyen
a tag in téz-
mény ben

a 2009/2010-es
tan év ben

Hal mo zot tan
hát rá nyos
hely ze tû

ta nu lók ará nya
a szék he lyen
a tag in téz-
mény ben

a 2009/2010-es
tan év ben

igen/nem**

igen/nem**

igen/nem**

* A: ál ta lá nos is ko la 1–8. év fo lyam; B: ál ta lá nos is ko la alsó ta go zat (1–4. év fo lyam); C: ál ta lá nos is ko la fel sõ ta go zat (5–8. év fo lyam); D: egyéb: az év fo -
lya mok fel so ro lá sá val

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

Fi gye lem! Ki töl tés kor az ada to kat több cé lú in téz mény ese tén az ál ta lá nos is ko lás korú ta nu lók ra te kin tet tel kell meg ad ni!

A fenn tar tó kép vi se lõ je ként ki je len tem, hogy a te le pü lé sen (fõ vá ro si ke rü let ben) mû kö dõ ál ta lá nos is ko lák ban a hal mo -
zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók is ko lán be lü li ará nya és a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók te le pü lé si ará nya
kö zöt ti el té rés nem ha lad ja meg a hu szon öt szá za lék pon tot egyik ál ta lá nos is ko la te kin te té ben sem [MKM ren de let
39/D.  § (9) be kez dés c) pont alap ján].
A fenn tar tó kép vi se lõ je ként ki je len tem to váb bá, hogy az igény lés sel érin tett ál ta lá nos is ko lá ban, amennyi ben van össze -
vont osz tály, úgy az MKM ren de let 39/D.  § (9) be kez dés b) pont já ban fog lalt fel té te lek nek meg fe lel.

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

Dá tum:

P. H.

..............................................
fenn tar tó kép vi se lõ je
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4. a. számú melléklet  a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

Intézményi, tagintézményi adatlap képességkibontakoztató, integrációs felkészítés szervezéséhez igényelhetõ
támogatás esetén általános iskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák részére

A mel lék le tet csak az igény lés kö ré ben érin tett in téz mény re, tag in téz mény re kell ki töl te ni!
Be kül den dõ 2 ere de ti pél dány ban pos tai úton 2009. jú ni us 15-ig.
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén: az Igaz ga tó ság hoz,
b) nem ál la mi, nem ön kor mány zat, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
fenn tar tói ese tén: az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re 1055 Bp., Bi ha ri Já nos u. 5. cím re.
Bo rí ték ra ír ják rá: Esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé sek tá mo ga tá sa
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) fenn tar tók ese tén
Az adat lap el ér he tõ: http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igeny les

AZ IGÉNYLÉS KÖRÉBEN ÉRINTETT INTÉZMÉNYRE, TAGINTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ ADATOK
Kér jük min den tag in téz mény re ki töl te ni, amely ese té ben tá mo ga tást igé nyel!

Az in téz mény neve:
OM azo no sí tó:
A szék hely / tag in téz mény neve:
A szék hely / tag in téz mény címe:
Te le fon, ema il cím:
A szék hely / tag in téz mény igény be vet te a ké pes ség ki bon ta koz ta tó, in teg rá ci ós fel ké szí tés után
járó tá mo ga tást a 2008/2009-es tan év ben?

igen / nem*

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

igen / nem*

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

igen / nem*

Amennyi ben a szék hely / tag in téz mény a 2008/2009-es tan év ben igé nyel te a ké pes ség ki bon ta -
koz ta tó, in teg rá ci ós fel ké szí tés után járó tá mo ga tást, kö tött-e együtt mû kö dé si meg ál la po dást az
OO IH-val?

igen / nem*

Amennyi ben az elõ zõ sor ban igen nel vá la szolt kér jük adja meg az EM sor szá mát: EM/ 2008/...
Hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lói lét szám, amely re igény li a tá mo ga tást (a 2008. ok tó be ri
lét szám-sta tisz ti kai ada tok alap ján kell meg ad ni):
Hát rá nyos hely ze tû ta nu lói lét szám, amely re igény li a tá mo ga tást (a 2008. ok tó be ri létszám-
 statisztikai ada tok alap ján kell meg ad ni, mely nem le het több mint a hal mo zot tan hát rá nyos hely -
ze tû ta nu lók 10%-a):

Az adott szék hely, tag in téz -
mény igé nye i nek fel mé ré se

alap ján a 2009/2010-es tan év -
ben mely pe da gó gi ai szak szol -

gál ta tá sok azok, ame lyek
ese té ben a 2008/2009. tan év ben 

a fenn tar tó ál tal kö te le zõ en
 finanszírozott szakszolgálta -

tásokhoz ké pest több let szol gál -
ta tás igény be vé te lé re van

szük ség?

A 2008/2009. tan év ben igény be vett
a fenn tar tó ál tal kö te le zõ en

fi nan szí ro zott szak szol gál ta tá sok

A 2009/2010. tan év ben igény be ve en dõ
több let szol gál ta tá sok

meg ne ve zé se

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

szá ma)

meg ne ve zé se

igény be vé tel ter ve -
zett több le te (ter ve -
zett al ka lom/óra, az 
adott szol gál ta tás -

ban ré sze sü lõk
 tervezett szá ma)

1. 1.

2.  2.

3.  3.

* A meg fe le lõt kér jük alá húz ni!
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A táb lá zat kö te le zõ mel lék le te az elõ zõ táb lá zat nak, az igény lés kö ré ben érin tett min den szék hely re, tag in téz mény re
ki kell töl te ni. A táb lá zat ban egy osz tály egy sort je len t. Min den sor ban meg kell adni az adott osz tály ra vo nat ko zó ada to -
kat. Az össze vont osz tá lyo kat egy sor ban kell sze re pel tet ni.

A székhely / tagintézmény valamennyi évfolyamának,
évfolyamonkénti osztályaira vagy csoportjaira vonatkozó adatok

Év fo lya mok
meg je lö lé se 

(1–12.)

Osz tály neve,
meg je lö lé se

 (,,a”, „b” stb.)

Az osz tály tí pu sa
N: nor mál

Gy: gyógy pe da -
gó gi ai

Az osz tály tí pu sa:
Á: ál ta lá nos is ko lai,

G: gim ná zi u mi,
Sz: szak is ko lai,
Szk: szak kö zép -

is ko lai

Ta nu lók be csült
lét szá ma

a 2009/2010-es
tan év ben (fõ)

Hal mo zot tan
hát rá nyos hely ze tû

ta nu lók be csült
lét szá ma

a 2009/2010-es
tan év ben (fõ)

Hal mo zot tan
hát rá nyos hely ze tû

ta nu lók ará nya
a 2009/2010-es

tan év ben

* hát rá nyos hely ze tû ta nu ló a prog ram ban részt ve võ ta nu lók lét szá ma után 10%-nyi mér ték ben von ha tó be [MKM ren de let 39/D.  § (6) be kez dés alap ján] ...

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

Dá tum:

P. H. 

.........................................
in téz mény ve ze tõ

P. H. 

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

4. b. számú melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

Iskolai intézményi, tagintézményi adatbejelentõ a 2009. októberi közoktatási
statisztikai létszám bejelentéséhez

Ki töl ten dõ a 2009. ok tó be ri köz ok ta tá si sta tisz ti kai lét szám le je len té sé vel egy idõ ben, 2009. ok tó ber 15-ig. Csak elekt ro -
ni ku san kell ki töl te ni. Az adat lap el ér he tõ: http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igeny les.

Fenn tar tó neve:

Fenn tar tó címe:

KSH kód (ön kor mány za ti fenn tar tók ese té ben):
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AZ IGÉNYLÉS KÖRÉBEN ÉRINTETT INTÉZMÉNYRE, TAGINTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ ADATOK 
Kér jük min den tag in téz mény re ki töl te ni, amely re vo nat ko zó an tá mo ga tás ra vált jo go sult tá!

In téz mény meg ne ve zé se és tí pu sa (ál ta lá nos is ko la, gim ná zi um, szak kö zép is -
ko la, szak is ko la)*: 

In téz mény OM azo no sí tó ja*:

In téz mény címe*:

Te le fon, ema il cím*:

Tá mo ga tás ban ré sze sült szék hely, tag in téz mény neve*:

Tá mo ga tás ban ré sze sült szék hely, tag in téz mény címe*:

Össz. lét szá ma dat (2009. ok tó be ri köz ok ta tá si sta tisz ti kai lét szám sze rint):

Hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók szá ma (a 2009. ok tó be ri köz ok ta tá si
sta tisz ti kai lét szám sze rint):

A prog ram ban részt ve võ hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók szá ma az
adott szék he lyen, tag in téz mény ben (a 2009. ok tó be ri köz ok ta tá si sta tisz ti kai
lét szám alap ján kell meg ad ni):

A prog ram ban részt ve võ hát rá nyos hely ze tû ta nu lók szá ma az adott szék he -
lyen, tag in téz mény ben (a 2009. ok tó be ri köz ok ta tá si sta tisz ti kai lét szám alap -
ján kell meg ad ni, mely nem le het több mint a prog ram ban részt ve võ
hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók 10%-a):

* Amennyi ben in téz mény át szer ve zés re, fenn tar tó vál tás ra ke rült sor az elekt ro ni kus pá lyáz ta tá si fe lü le ten az igény lés kor meg adott ada tok ki vá lasz tá sa után
a cel lák tar tal ma mó do sít ha tó.

Az adat la pot a fenn tar tó és az in téz mény ve ze tõ töl ti ki, az ada tok  valódiságáért a fenn tar tó fe le l!
A fenn tar tó az adat lap ki töl té sé vel, an nak meg kül dé sé vel tu do má sul ve szi, hogy amennyi ben az elekt ro ni ku san rög zí -

tett és a pos tai úton el jut ta tott igény lé sek egy más tól el té rõ ek, vagy csak pos tai úton ke rül az igény lés be nyúj tás ra, a tá -
mo ga tás irán ti igény el uta sí tás ra ke rül.

Dá tum:

P. H.

.........................................
in téz mény ve ze tõ

P. H.

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

5. a. számú melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

Intézményi, tagintézményi adatlap óvodai fejlesztõ program szervezéséhez igényelhetõ támogatás esetén

A mel lék le tet az igény lés kö ré ben érin tett in téz mény re, tag in téz mény re kell ki töl te ni!

Be kül den dõ 2 ere de ti pél dány ban pos tai úton 2009. jú ni us 15-ig
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén: az Igaz ga tó ság hoz,
b) nem ál la mi, nem ön kor mány za ti, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
fenn tar tói ese tén: az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re, 1055 Bp., Bi ha ri Já nos u. 5. cím re.
Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: Esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé sek tá mo ga tá sa
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) fenn tar tók ese tén
Az adat lap el ér he tõ: http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igeny les
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AZ IGÉNYLÉS KÖRÉBEN ÉRINTETT INTÉZMÉNYRE, TAGINTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ ADATOK
Kér jük min den tag in téz mény re ki töl te ni, amely ese té ben tá mo ga tást igé nyel!

Az in téz mény (óvo dai in téz mény egy sé get mû köd te tõ köz ok ta tá si in téz mény) neve:

OM azo no sí tó:

Szék hely / tag in téz mény neve: 

Szék hely / tag in téz mény címe: 

Te le fon, e-ma il cím:

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

igen / nem*

Tar tal maz za-e az in téz mény ne ve lé si prog ram ja a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû
gyer me kek óvo dai fej lesz tõ prog ram já ra vo nat ko zó rész le te ket?

igen / nem*

A szék hely, tag in téz mény igény be vet te-e az óvo dai fej lesz tõ prog ram után járó tá -
mo ga tást a 2008/2009-es ne ve lé si év ben?

igen / nem*

Amennyi ben az elõ zõ sor ban igen nel vá la szolt, kér jük adja meg az EM sor szá mát: EM/ 2008/

Az adott szék hely, tag in téz mény igé nye i -
nek fel mé ré se alap ján a 2009/2010-es ne -

ve lé si év ben mely pe da gó gi ai
szak szol gál ta tá sok azok, ame lyek ese té ben
a 2008/2009. ne ve lé si év ben a fenn tar tó ál -
tal kö te le zõ en fi nan szí ro zott szak szol gál ta -

tá sok hoz ké pest több let szol gál ta tás
igény be vé te lé re van szük ség?

A 2008/2009. ne ve lé si év ben igény be
vett a fenn tar tó ál tal kö te le zõ en

fi nan szí ro zott
szak szol gál ta tá sok

A 2009/2010. ne ve lé si év ben
igény be ve en dõ

több let szol gál ta tá sok

meg ne ve zé se

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

sü lõk szá ma)

meg ne ve zé se

igény be vé tel
ter ve zett több -

le te 
(ter ve zett

al ka lom/óra,
az adott szol -
gál ta tás ban

 részesülõk ter -
ve zett szá ma)

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

FIGYELEM! A kö vet ke zõ so rok arra a szék hely re, tag in téz mény re vo nat koz nak, amely re tá mo ga tást igé nyel!

fé rõ he lyek szá ma:

óvo dá sok be csült szá ma a 2009/2010-es ne ve lé si év ben:

hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû óvo dá sok be csült szá ma a 2009/2010-es ne ve lé si év ben:

3 éves hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer me kek be csült szá ma a kör zet ben
a 2009/2010-es ne ve lé si év ben**:

3 éves hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû óvo dá sok be csült szá ma
a 2009/2010-es ne ve lé si év ben**:

4 éves hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer me kek be csült szá ma
a kör zet ben a 2009/2010-es ne ve lé si év ben**:

4 éves hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû óvo dá sok be csült szá ma
a 2009/2010-es ne ve lé si év ben**:

5 éves hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer me kek be csült szá ma a kör zet ben
a 2009/2010-es ne ve lé si év ben**:

5 éves hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû óvo dá sok be csült szá ma
a 2009/2010-es ne ve lé si év ben**:

6 éves hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer me kek be csült szá ma a kör zet ben
a 2009/2010-es ne ve lé si év ben**:
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6 éves hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû óvo dá sok be csült szá ma
a 2009/2010-es ne ve lé si év ben**:

7 éves hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer me kek be csült szá ma a kör zet ben
a 2009/2010-es ne ve lé si év ben**:

7 éves hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû óvo dá sok be csült szá ma
a 2009/2010-es ne ve lé si év ben**:

Hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer me kek lét szá ma, amely re igény li a tá mo ga tást
(a 2008. ok tó be ri lét szám-sta tisz ti kai ada tok alap ján kell meg ad ni): 

 * A meg fe le lõt kér jük alá húz ni!
** Az adott élet kort az adott ne ve lé si év so rán be töl tött élet kor alap ján kell figye lembe ven ni.

Az in téz mény kép vi se lõ je ként ki je len tem, hogy az igény lés sel érin tett óvo dai in téz mény ben, tag in téz mény ben nincs
25%-nál na gyobb el té rés a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer me kek ará nyá ban az egy más nak meg fe le lõ kor cso por -
tok ra vo nat ko zó an a cso por tok kö zött. Ez a fel té tel fenn áll a ve gyes cso por tok ra vo nat ko zó an is [MKM ren de let 39/E.  §
(8) be kez dés].

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

Dá tum:

P. H.

..............................................
in téz mény ve ze tõ

P. H.

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

5. b. számú melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

Óvodai intézményi, tagintézményi adatbejelentõ a 2009. októberi közoktatási statisztikai létszám
bejelentéséhez

Ki töl ten dõ a 2009. ok tó be ri köz ok ta tá si sta tisz ti kai lét szám le je len té sé vel egy idõ ben, 2009. ok tó ber 15-ig. Csak elekt ro -
ni ku san kell ki töl te ni. Az adat lap el ér he tõ: http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igeny les.

Fenn tar tó neve:

Fenn tar tó címe:

KSH kód (ön kor mány za ti fenn tar tók ese té ben):

AZ IGÉNYLÉS KÖRÉBEN ÉRINTETT INTÉZMÉNYRE, TAGINTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ ADATOK
Kér jük min den tag in téz mény re ki töl te ni, amely re vo nat ko zó an tá mo ga tás ra vált jo go sult tá!

In téz mény meg ne ve zé se*:

In téz mény OM azo no sí tó ja*:

In téz mény címe*:

Te le fon, e-ma il cím*:

Tá mo ga tás ban ré sze sült szék hely, tag in téz mény neve*:
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Tá mo ga tás ban ré sze sült szék hely, tag in téz mény címe*:

Össz. lét szá ma dat (a 2009. ok tó be ri köz ok ta tá si sta tisz ti kai lét szám sze rint):

Hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer me kek szá ma (a 2009. ok tó be ri köz ok -
ta tá si sta tisz ti kai lét szám sze rint kell meg ad ni):

A prog ram ban részt ve võ hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer me kek szá ma
az adott szék he lyen, tag in téz mény ben (a 2009. ok tó be ri köz ok ta tá si sta tisz ti -
kai lét szám sze rint kell meg ad ni):

* Amennyi ben in téz mény át szer ve zés re, fenn tar tó vál tás ra ke rült sor az elekt ro ni kus pá lyáz ta tá si fe lü le ten az igény lés kor meg adott ada tok ki vá lasz tá sa után
a cel lák tar tal ma mó do sít ha tó.

Az adat la pot a fenn tar tó és az in téz mény ve ze tõ töl ti ki, az ada tok  valódiságáért a fenn tar tó fe le l!
A fenn tar tó az adat lap ki töl té sé vel, an nak meg kül dé sé vel tu do má sul ve szi, hogy amennyi ben az elekt ro ni ku san rög -

zített és a pos tai úton el jut ta tott igény lé sek egy más tól el té rõ ek, vagy csak pos tai úton ke rül az igény lés be nyúj tás ra, a tá -
mo ga tás irán ti igény el uta sí tás ra ke rül.

Dá tum:

P. H.

.........................................
in téz mény ve ze tõ

P. H.

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

6. számú melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

Vállalások képességkibontakoztató, integrációs felkészítés szervezése esetén

– az IPR meg valósítására vo nat ko zó cse lek vé si ütem terv el ké szí té se
– az IPR al kal ma zá sa kap csán az adott tan év re vo nat ko zó cél ki tû zé sek meg fo gal ma zá sa, konk rét te vé keny sé gek be -

azo no sí tá sa, elv árt ered mé nyek ki tû zé se
– a 2009/2010-es tan év ben a ké pes ség ki bon ta koz ta tó, in teg rá ci ós fel ké szí tést tá mo ga tó pe da gó gi ai, mód szer ta ni

kép zett ség gel ren del ke zõ pe da gó gu sok szá ma, ará nya
– a 2009/2010-es tan év ben a ké pes ség ki bon ta koz ta tó, in teg rá ci ós fel ké szí tés meg valósításával kap cso la to san mû -

köd tet ni kí vánt mun ka cso por tok is mer te té se
– a 2009/2010-es tan év ben a ké pes ség ki bon ta koz ta tó, in teg rá ci ós fel ké szí tés meg valósításával kap cso la to san lét re -

ho zott mun ka cso por tok ban részt ve võ pe da gó gu sok szá ma
– óvo da-is ko la át me ne tet tá mo ga tó prog ra mok szá ma a tá mo ga tott idõ szak ban
– mód szer ta ni adap tá ci ót foly ta tó pe da gó gu sok szá ma
– pe da gó gu sok hos pi tá lá sa más in téz mé nyek ben a tá mo ga tott idõ szak ban
– a ko ope ra tív ta nu lás szer ve zé si mód szert al kal ma zó pe da gó gu sok ará nya a tan tes tü let ben
– a dif fe ren ci á lá son ala pu ló ta ní tá si mód szert al kal ma zó pe da gó gu sok ará nya a tan tes tü let ben

Vállalások óvodai fejlesztõ program szervezése esetén

– az IPR meg valósítására vo nat ko zó cse lek vé si ütem terv el ké szí té se
– az IPR al kal ma zá sa kap csán az adott ne ve lé si évre vo nat ko zó cél ki tû zé sek meg fo gal ma zá sa, konk rét te vé keny sé -

gek be azo no sí tá sa, elv árt ered mé nyek ki tû zé se
– a 2009/2010-es ne ve lé si év so rán az óvo dai fej lesz tõ prog ra mot tá mo ga tó pe da gó gi ai, mód szer ta ni kép zett ség gel

ren del ke zõ pe da gó gu sok szá ma, ará nya
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– a 2009/2010-es ne ve lé si év so rán az óvo dai fej lesz tõ prog ram meg valósításával kap cso la to san mû köd tet ni kí vánt
mun ka cso por tok is mer te té se

– a 2009/2010-es ne ve lé si év so rán az óvo dai fej lesz tõ prog ram meg valósításával kap cso la to san lét re ho zott mun ka -
cso por tok ban részt ve võ pe da gó gu sok szá ma

– óvo da-is ko la át me ne tet tá mo ga tó prog ra mok szá ma a tá mo ga tott idõ szak ban
– mód szer ta ni adap tá ci ót foly ta tó pe da gó gu sok szá ma
– pe da gó gu sok hos pi tá lá sa más in téz mé nyek ben a tá mo ga tott idõ szak ban

7. számú melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

Feladatterv intézmények, tagintézmények részére

A mel lék le tet az igény lés kö ré ben érin tett in téz mény re, tag in téz mény re kell ki töl te ni!
Be kül den dõ 2 ere de ti pél dány ban pos tai úton 2009. jú ni us 15-ig
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén: az Igaz ga tó ság hoz,
b) nem ál la mi, nem ön kor mány za ti, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
fenn tar tói ese tén: az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re, 1055 Bp., Bi ha ri Já nos u. 5. cím re.
Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: Esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé sek tá mo ga tá sa
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) fenn tar tók ese tén
Az adat lap el ér he tõ: http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igeny les
In téz mény neve:
In téz mény OM azo no sí tó ja:
Tag in téz mény meg ne ve zé se:
Tag in téz mény te le pü lé se:

Sor szám Pe da gó gus neve

Pe da gó gus ál tal
a HHH ta nu lók

fej lesz té se ér de ké ben
el lá tan dó

te vé keny sé gek havi
óraszáma

A HHH ta nu lók
fej lesz té se ér de ké ben

el lá tan dó
te vé keny sé gek

(leg alább három)*

A pe da gó gus ré szé re
ki fi ze ten dõ ki egé szí tõ 

il let mény havi
összege**

A pe da gó gus ré szé re
ki fi ze ten dõ,

4 hó nap ra szá mí tott
ki egé szí tõ il let mény

összege

A pe da gó gus ré szé re
ki fi ze ten dõ,

4 hó nap ra szá mí tott
ki egé szí tõ il let mény
mun ka adó kat ter he lõ
já ru lé kok kal növelt

teljes összege

1.  Ft  Ft  Ft

2.  Ft  Ft  Ft

3.  Ft  Ft  Ft

4.  Ft  Ft  Ft

5.  Ft  Ft  Ft

Igé nyelt tá mo ga tá si összeg az adott szék hely re, tag in téz mény re vo nat ko zó an***:

 * A 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let 15/A.  §-ában meg ha tá ro zott te vé keny sé gek.
 ** A 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let 15/A.  § (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott össze gek sze rint.
*** Az igé nyelt tá mo ga tás össze ge nem le het ma ga sabb, mint a 8. szá mú mel lék let sze rin ti össze sí tés ben sze rep lõ az adott szék hely re, tag in téz mény re vo nat -
ko zó tá mo ga tá si összeg.

Az adat la pot az in téz mény ve ze tõ töl ti ki, az ada tok  valódiságáért az in téz mény ve ze tõ fe le l!

Dá tum:

P. H.

..............................................
in téz mény ve ze tõ

P. H.

..............................................
fenn tar tó
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8. számú melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

Adatlap óvodai, általános iskolai fenntartók részére pedagógusok ki egé szí tõ il let mé nye igény lé sé hez

Be kül den dõ 2 ere de ti pél dány ban pos tai úton 2009. jú ni us 15-ig
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén: az Igaz ga tó ság hoz,
b) nem ál la mi, nem ön kor mány za ti, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
fenn tar tói ese tén: az OKM Tá mo ga tás ke ze lõ ré szé re, 1055 Bp., Bi ha ri Já nos u. 5. cím re.
Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá: Esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé sek tá mo ga tá sa
Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés az a) és b) fenn tar tók ese tén
Az adat lap el ér he tõ: http://www.okmt.hu/elekt ro ni kus_igeny les

Fenn tar tó neve, fenn tar tó címe:

KSH kód (ön kor mány za ti fenn tar tók ese té ben):

A táb lá zat ban sze re pel nie kell az igény lés sel érin tett összes szék hely nek, tag in téz mény nek. Az ada to kat tag in téz mé nyi
bon tás ban kér jük meg ad ni! Amennyi ben egy több cé lú in téz mény ke re te in be lül zaj lik a gyer me kek, ta nu lók óvo dai, is -
ko lai ne ve lé se, ok ta tá sa, kü lön sor ban kell ne ve sí te ni az óvo dai és az is ko lai in téz mény egy sé get.
Fi gye lem! Az igé nyelt tá mo ga tás össze ge tar tal maz za a mun ka adó kat ter he lõ já ru lé ko kat is.

Az in téz mény
neve,

OM azo no sí tó ja

Szék hely,
tag in téz mény 
meg ne ve zé se

Szék hely,
tag in téz mény 

címe

Ok ta tá si
for ma 

(Ó: óvo da
ese tén; 
I: is ko la
ese tén)

Összes
gyer mek,

ta nu ló
lét szá ma

2008.
ok tó be ri

sta tisz ti kai
ada tok
alapján

Hal mo zot tan
hát rá nyos
hely ze tû

gyer me kek,
ta nu lók
lét szá ma
a 2008.
ok tó be ri

sta tisz ti kai
adatok
alapján

Hal mo zot tan
hát rá nyos
hely ze tû

gyer me kek,
ta nu lók
ará nya

a szék hely -
in téz mény -
ben, il let ve
a tagintéz-
ményben

Gyer me -
ken kén ti,

ta nu lón kén ti
tá mo ga tás

össze ge a 3.  § 
(3)–(4) be -
kez dés ben
meg ha tá ro -
zott sávok

alapján

Gyer me kek,
ta nu lók

lét szá ma,
amely re
igény li

a tá mo ga tást*

Igé nyelt
tá mo ga tás az

adott
szék hely re,

tag in téz -
mény re

vo nat ko zó
összege

In téz mény 1 Ft

Ft

In téz mény 2 Ft

Ft

In téz mény 3 Ft

Igé nyelt tá mo ga tá si összeg fenn tar tói szint en össze sen:                          Ft

* A 2008. ok tó be ri lét szám-sta tisz ti kai ada tok alap ján kell meg ad ni, ál ta lá nos is ko la ese tén a hát rá nyos hely ze tû ta nu lók után is le het igé nyel ni, me lyek lét -
szá ma nem le het több mint a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók 10%-a.

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

Dá tum:

P. H.

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

16256 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/70. szám



VI. Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Alkotmánybíróság
58/2009. (V. 22.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a Bu da pest
Fõ vá ros XVII. ke rü let Ön kor mány za tá nak a Bu da pest
XVII. ke rü let L4 jelû, in ten zív kert vá ro si as la kó te rü let
 keretövezetbe so rolt te rü le te i re vo nat ko zó vál toz ta tá si
 tilalom el ren de lé sé rõl szó ló 12/2007. (IV. 10.) szá mú ren -
de le te al kot mány el le nes, ezért azt e ha tá ro zat köz zé té te lé -
nek nap já val meg sem mi sí ti.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tát a Ma gyar Köz löny -
ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Bu da pest Fõ vá ros XVII. ke rü let Ön kor mány za tá nak
a Bu da pest XVII. ke rü let L4 jelû, in ten zív kert vá ro si as
 lakóterület ke ret öve zet be so rolt te rü le te i re vo nat ko zó vál -
toz ta tá si ti la lom el ren de lé sé rõl  szóló 12/2007. (IV. 10.)
szá mú ren de le te (a továb biak ban: Ör.) al kot má nyos sá gi
vizs gá la tát két in dít vá nyo zó kez de mé nyez te. Az in dít vá -
nyo kat az Al kot mány bí ró ság a tárgy azo nos sá gá ra te kin -
tet tel – az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és
an nak köz zé té te lé rõl  szóló, több ször mó do sí tott és egy sé -
ges szer ke zet be fog lalt 2/2009. (I. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABK
2009. ja nu ár 3.) 28.  § (1) be kez dé se alap ján – egye sí tet te
és együt te sen bí rál ta el.

1. Az in dít vá nyo zó el sõd le ge sen an nak meg ál la pí tá sát
kér te, hogy az Ör. egé sze az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról
és vé del mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény (a továb -
biak ban: Étv.) 21.  § (1) be kez dé sé be üt kö zik, így el len té -
tes az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé sé vel. Má sod sor ban
az Ör. 3.  §-ában a ,,ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ
ügyek re is al kal maz ni kell” szö veg el len té tes a jog al ko tás -
ról  szóló 1987. évi XI. tör vény (a továb biak ban: Jat.) 12.  §

(2) be kez dé sé vel, így szin tén az Al kot mány 44/A.  § (2) be -
kez dé sét sér ti. Az in dít vá nyo zó az Ör. egé sze, il let ve a 3.  §
meg je lölt szö veg ré sze alkot mány elle nességének meg ál la -
pí tá sát és ex tunc ha tá lyú meg sem mi sí té sét kér te.

2. A Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si
Hi va tal hi va tal ve ze tõ je (a továb biak ban: hi va tal ve ze tõ)
a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény
(a továb biak ban: Ötv.) 98.  § (3) be kez dé sé ben biz to sí tott
tör vényességi el len õr zé si jog kö ré ben el jár va vizs gál ta az
Ör.-t. Az el len õr zés ered mé nye ként meg ál la pí tot ta, hogy
az Ör. 3.  §-ában a ,,ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ
ügyek re is al kal maz ni kell” szö veg alkot mány elle nes,
mert a ren de let nek a jog sza bály ha tály ba lé pé se elõtt lét re -
jött jog vi szo nyok ra  való vissza me nõ le ges al kal ma zá sát
 jelenti. A hi va tal ve ze tõ a jog biz ton ság al kot má nyos kö ve -
tel mé nyé nek sé rel mét ál lít va ész re vé te lez te, hogy az Ör.
2.  § (2) be kez dé se a vál toz ta tá si ti la lom aló li ki vé te lek
meg fo gal ma zá sa kor „az épí tés ügyi ha tó ság dön té si kom -
pe ten ci á ját ké pe zõ kér dést vont ren de let al ko tá si tárgy kör -
be.” Bu da pest Fõ vá ros XVII. ke rü let Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te a tör vényességi ész re vé tel ben fog lal -
tak kal nem ér tett egyet, azo kat nem fo gad ta el. Ezt köve -
tõen a hi va tal ve ze tõ az Ötv. 99.  § (2) be kez dés a) pont ja
alap ján in dít vá nyoz ta az Al kot mány bí ró ság nál az Ör. 2.  §
(2) be kez dé sé nek, va la mint 3.  §-ának fe lül vizs gá la tát és
meg sem mi sí té sét, „mi vel össze e gyez tet he tet le nek az
 Alkotmány 2.  § (1) be kez dé sé ben dek la rált jog ál la mi ság
szer ves ré szét al ko tó jog biz ton ság kö ve tel mé nyé vel.”

II.

Az in dít vá nyok kal érin tett jog sza bá lyi ren del ke zé sek
a kö vet ke zõk:

1. Az Al kot mány ren del ke zé sei:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam.”
„44/A.  § (2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében

ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb 
szin tû jog sza bállyal.”

2. A Jat. ren del ke zé se:
„12.  § (2) A jog sza bály a ki hir de té sét meg elõ zõ idõ re

nem ál la pít hat meg kö te le zett sé get, és nem nyil vá nít hat
va la mely ma ga tar tást jog el le nes sé.”

3. Az Étv. ren del ke zé sei:
„20.  § (1) A te le pü lés ren de zé si fel ada tok meg -

valósítása, to váb bá a ter mé sze ti, kör nye ze ti ve szé lyez te -
tett ség meg elõ zé se ér de ké ben az érin tett te rü let re vál toz ta -
tá si, te lek ala kí tá si, ille tõ leg épí té si ti la lom (a továb biak -
ban együtt: ti la lom) ren del he tõ el.

(...)
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(7) A ti la lom nem ter jed ki:
a) a ti la lom ha tály ba lé pé se kor ér vé nyes épí tés ügyi ha -

tó sá gi en ge déllyel meg valósuló épí té si ja ví tá si-kar ban tar -
tá si és a jog sza bá lyok ban meg en ge dett más épí té si mun -
kák ra,

b) a ko ráb ban gya ko rolt hasz ná lat foly ta tá sá ra,
c) az ál lé kony sá got, éle tet és egész sé get, köz- és

 vagyonbiztonságot ve szé lyez te tõ kár meg elõ zé si, kár el há -
rí tá si te vé keny ség re, to váb bá

d) az a) pont sze rin ti, ha tó sá gi en ge dély hez kö tött épí -
té si mun kák nak a te le pü lés ren de zé si kö ve tel mé nye ket
nem érin tõ mó do sí tá sá ra irá nyu ló épí tés ügyi ha tó sá gi
 engedélyezési el já rás ra,

e) a hon vé del mi és a ki emelt fon tos sá gú hon vé del mi
 területre.

21.  § (1) A he lyi épí té si sza bály zat, ille tõ leg a sza bá lyo -
zá si terv ké szí té sé re vo nat ko zó írá sos meg ál la po dás meg -
lé te ese tén a he lyi épí té si sza bály zat, ille tõ leg a sza bá lyo -
zá si terv ké szí té sé nek idõ sza ká ra azok ha tály ba lé pé sé ig,
de leg fel jebb há rom évig az érin tett te rü let re a te le pü lé si
ön kor mány zat ren de let tel vál toz ta tá si ti lal mat ír hat elõ.”

„22.  § (1) A vál toz ta tá si ti la lom alá esõ te rü le ten
– a 20.  § (7) be kez dé sé ben fog lalt ese tek ki vé te lé vel – tel -
ket ala kí ta ni, új épít ményt lé te sí te ni, meg lé võ épít ményt
át ala kí ta ni, bõ ví te ni, to váb bá el bon ta ni, ille tõ leg más, épí -
tés ügyi ha tó sá gi en ge dély hez nem kö tött ér ték nö ve lõ vál -
toz ta tást vég re haj ta ni nem sza bad.”

4. Az Ör. ren del ke zé sei:
Bu da pest Fõ vá ros XVII. ke rü let Ön kor mány za ta az épí -

tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi
LXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Étv.) 21.  §-ában nyert
fel ha tal ma zás alap ján a ke rü let egé szé re vo nat ko zó, fo lya -
mat ban lévõ sza bá lyo zá si terv ben fog lal tak meg valósulása 
ér de ké ben az aláb bi ren de le tet al kot ja:

„1.  § Je len ren de let ha tá lya a He li kop ter út – Sva chu lay
Sán dor utca – Ma gyar szár nyak utca – Új ma jo ri utca ál tal
ha tá rolt te rü let, va la mint a Strá zsa he gyi dûlõ – Tör pe gém
utca – Zsol ti na köz – 138214/38 hrsz-ú te rü let – Függõ -
cinege utca – Ecse ri dûlõ – (138215/1) hrsz-ú út ál tal ha tá -
rolt te rü let ki vé te lé vel Bu da pest XVII. ke rü let L4 jelû
 intenzív kert vá ro si as la kó te rü let ke ret öve zet be so rolt te rü -
le te i re ter jed ki.

2.  § (1) Az Ön kor mány zat Bu da pest XVII. ke rü let nek
e ren de let 1.  §-ában meg ha tá ro zott te rü le té re – a
(2)–(3) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek kel – vál toz ta tá si
 tilalmat rend el el.

(2) Nem ter jed ki a vál toz ta tá si ti la lom az 1.  §-ban meg -
ha tá ro zott te rü le ten ta lál ha tó in gat lan ra, amennyi ben az
in gat lan ra vo nat ko zó épí té si en ge dély irán ti ké re lem el bí -
rá lá sa so rán az aláb bi fel té te lek tel je sít he tõ ek:

1. Tel ken ként min den la kás hoz leg alább 300 m2 te lek -
te rü let biz to sí tan dó, de össz köz mû ves kis tel kes
 területeken – már ki ala kult te lek mé ret ese tén – a
400 m2-t meg ha la dó mér té kû tel ken is ki ala kít ha tó
két la kás. A 900 m2-t meg ha la dó mé re tû tel ken

 maximum há rom la kás alakít ható ki. A la kás szám
ro vá sá ra más ön ál ló ren del te tés is  kialakítható.

2. La ká son ként 1 db gép jár mû tá ro ló lé te sít he tõ, il let ve
par ko ló hely ki ala kí tá sa ese tén la ká son ként 20 m2

be épí tett alap te rü let hoz zá adá sá val kell a be é pí tett -
sé get szá mí ta ni.

3. A 20,00 m-nél ki sebb ut ca fron tú te lek re 1 gép jár mû
be haj tó lé te sít he tõ. A 20,00 m-nél szé le sebb ut ca -
fron tú  telekre leg fel jebb 2 gép jár mû be haj tó lé te sít -
he tõ. A gép jár mû be haj tó leg na gyobb sza bad nyí lás -
szé les sé ge: 5,00 m le het.

4. A meg lé võ te rep fel szín meg vál toz ta tá sá nak en ge dé -
lyez he tõ leg na gyobb mér té ke 0,50 m le het, ki vé tel
az 5,00 m-nél nem szé le sebb gép jár mû le haj tó.

(3) Nem ter jed ki a vál toz ta tá si ti la lom:
1. a te lek ala kí tá si és bon tá si el já rá sok ra
2. az L4 in ten zív kert vá ro si as la kó te rü le tek alap in téz -

mé nyi öve ze te i re.
3.  § E ren de let 2007. áp ri lis 10. nap ján lép ha tály ba, de

ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal maz ni
kell.”

III.

Az in dít vá nyok az aláb bi ak sze rint meg ala po zot tak.

1. A kép vi se lõ-tes tü let az Étv. 21.  §-ban ka pott fel ha -
tal ma zás ra hi vat koz va al kot ta meg az Ör.-t.

A he lyi ön kor mány zat ren de let al ko tá si ha tás kö rét egy -
részt az Al kot mány, más részt az Ötv. ál la pít ja meg. Az
 Alkotmány 44/A.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott al kot -
má nyos kor lát sze rint a he lyi ön kor mány zat feladatkö -
rében ren de le tet al kot hat, amely azon ban nem le het el len -
té tes a ma ga sabb szin tû jog sza bállyal. Az Ötv. 16.  § (1) be -
kez dé se elõ ír ja, hogy a kép vi se lõ-tes tü let a tör vény ál tal
nem sza bá lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re,
to váb bá a tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak vég re haj -
tá sá ra ön kor mány za ti ren de le tet al kot.

Az Étv. ta xa tí ve meg ha tá roz za a vál toz ta tá si ti la lom
 elrendelésének fel té te le it és tar tal mát. Az Étv. 20.  § (1) be -
kez dés alap ján vál toz ta tá si ti la lom a te le pü lés ren de zé si
fel ada tok meg valósítása, to váb bá a ter mé sze ti, kör nye ze ti
ve szé lyez te tett ség meg elõ zé se ér de ké ben ren del he tõ el.
A vál toz ta tá si ti la lom cél ja az épí té si sza bá lyo zá sok meg -
ha tá ro zó át ala kí tá sa elõtt egy adott te rü let meg óvá sa  attól,
hogy azon vissza for dít ha tat lan, ér ték nö ve lõ be avat ko zá -
sok tör tén je nek. Az Al kot mány bí ró ság ko ráb ban ki fej tet -
te, hogy a vál toz ta tá si ti la lom el ren de lé se a tu laj don fe let ti
ren del ke zé si jo got mint a tu laj don hoz tar to zó rész jo go sít -
ványt meg ha tá ro zott idõ tar tam ra kor lá toz hat ja. A tu laj -
don kor lá to zás alap já ul szol gá ló köz ér dek az épí tett kör -
nye zet vé del me, il let ve a te le pü lés ren de zé si fel ada tok
meg valósítása ér de ké ben a he lyi épí té si sza bály zat, ille tõ -
leg a sza bá lyo zá si terv el ké szí té sé nek idõ sza ká ra a ter ve -
zés, ille tõ leg a ter vek nek – el fo ga dá suk utá ni – meg -
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valósíthatósága el le he tet le nü lé sé nek meg aka dá lyo zá sa
(152/B/2002. AB ha tá ro zat, ABH 2002, 1591, 1595.).

Az Étv. 22.  §-a e ren del te té sé nek meg fele lõen sza bá -
lyoz za a vál toz ta tá si ti la lom tar tal mát. A vál toz ta tá si ti la -
lom alá esõ te rü le ten tel ket ala kí ta ni, új épít ményt létesí -
teni, meg lé võ épít ményt át ala kí ta ni, bõ ví te ni, to váb bá
 elbontani, ille tõ leg más, épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély hez
nem kö tött ér ték nö ve lõ vál toz ta tást vég re haj ta ni nem sza -
bad. Ez alól a szi go rú, min den ne mû épí té si te vé keny ség -
gel össze füg gõ vál toz ta tást til tó ren del ke zés alól a 20.  §
(7) be kez dé se ál la pít meg ki vé te le ket. Nem ter jed het ki
a ti la lom ha tá lya hon vé del mi te rü let re, ille tõ leg ki vé te le -
sen vé gez he tõ épí té si mun ka, ha a ti la lom szer zett jo go kat
sér te ne (jog erõs épí té si en ge dély bir to ká ban vég zett épí té -
si mun kák, a ko ráb bi hasz ná lat gya kor lá sa), to váb bá ha az
épí té si mun ka a kár meg elõ zé sét vagy el há rí tá sát szol gál ja. 
E sza bá lyok alap ján le he tõ ség van jog sza bály ban meg en -
ge dett – en ge dély hez nem kö tött – épí té si mun kák el vég -
zé sé re, ha azok nem jár nak ér ték nö ve lõ vál toz ta tás sal. Az
en ge dély hez kö tött épí té si mun kák te kin te té ben egy eset -
ben van he lye ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rás nak, ha az
már meg lé võ ha tó sá gi en ge dély nek a te le pü lés ren de zé si
kö ve tel mé nye ket nem érin tõ mó do sí tá sá ra irá nyul.

Az Étv.-nek a vál toz ta tá si ti la lom ra vo nat ko zó sza bá -
lyai ko gens sza bá lyok, nem ad nak fel ha tal ma zást arra,
hogy az ön kor mány zat a vál toz ta tá si ti la lom el ren de lé se -
kor azok tól el tér jen.

Az Ör. az Étv. e ren del ke zé se i tõl el té rõ tar tal mat tu laj -
do nít a vál toz ta tá si ti la lom nak. Le he tõ sé get ad arra, hogy
a vál toz ta tá si ti la lom fenn ál lá sa alatt, az épí té si ha tó ság
en ge délyt ad jon ki új épü let lé te sí té sé re, ér ték nö ve lõ be ru -
há zá sok vég re haj tá sá ra. Az Ör. ha tó sá gi en ge dé lye zé si
 eljárásokat vesz ki a vál toz ta tá si ti la lom ha tá lya alól. Az
Ör.-ben tény le ges tar tal mát te kint ve te hát nem az Étv. sza -
bá lyai sze rin ti vál toz ta tá si ti lal mat ren delt el az ön kor -
mány zat, ha nem új épí té si sza bá lyo kat írt elõ,  valójában
épí té si sza bály za tot al ko tott az érin tett te rü let re.

En nek kö vet kez mé nye ként az Al kot mány bí ró ság meg -
ál la pí tot ta, hogy az Ör. egé sze el len té tes a vál toz ta tá si ti la -
lom nak az Étv. 20.  § (1) be kez dé sé ben, a 22.  § (1) be kez -
dé sé ben és a 20.  § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tör -
vényi sza bá lyo zá sá val. Mi vel így sér ti az Al kot mány
44/A.  § (2) be kez dé sé ben ki je lölt al kot má nyos korlá -
tozást, az Al kot mány bí ró ság az Ör. egé szét megsemmi -
sítette.

2. Az Al kot mány bí ró ság az Ör. alkot mány elle nességét
az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé sé nek sé rel me  miatt
meg ál la pí tot ta, ezért – gya kor la tá nak meg fele lõen
[61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 361, 364.;
16/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 425, 429.] – az 
Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé vel fenn ál ló el len té tét nem
vizs gál ta.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz -
löny ben  való köz zé té te lét az Abtv. 41.  § alap ján ren del -
te el.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1163/B/2007.

Az Alkotmánybíróság
59/2009. (V. 22.) AB

ha tá ro za ta

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány ellenes -
ségének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a táv hõ szol -
gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör vény egyes ren del ke -
zé se i nek Bu da pest fõ vá ros te rü le tén tör té nõ vég re haj tá sá -
ról  szóló 83/2005. (XII. 16.) Fõv. Kgy. ren de let 3.  § (2) be -
kez dé se alkot mány elle nes, ezért azt meg sem mi sí ti.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

A re gi o ná lis köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je – mi u tán
tör vényességi ész re vé te lé nek a kép vi se lõ-tes tü let nem
adott helyt – a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi
LXV. tör vény (a továb biak ban: Ötv.) 99.  § (2) be kez dés
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a) pont ja alap ján, az Al kot mány bí ró ság nál kez de mé nyez te 
a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek Bu da pest fõ vá ros te rü le tén tör -
ténõ vég re haj tá sá ról  szóló 83/2005. (XII. 16.) Fõv. Kgy.
ren de let (a továb biak ban: Kgyr.) 3.  § (2) be kez dé se alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét.

Az in dít vá nyo zó a Kgyr. 3.  § (2) be kez dé sé vel kap cso -
lat ban azt ál lí tot ta, hogy a Fõ vá ro si Köz gyû lés a táv hõ -
szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör vény (a továb -
biak ban: Tszt.) 52.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ren -
de let al ko tás ke re te it túl lép ve, ma ga sabb szin tû jog sza -
bály ban fog lal tak nál szi go rúbb sza bá lyo kat ál la pí tott meg
a fõ vá ros egész te rü le té re vo nat ko zó an. Az in dít vá nyo zó
sze rint a Tszt. nem ad ugyan is le he tõ sé get a he lyi ön kor -
mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek arra, hogy elõ ír ja, mi lyen
fû té si rend szer rel vált ha tó fel a táv hõ szol gál ta tás.

A Kgyr. 3.  § (2) be kez dé se ál tal hi vat ko zott, a le ve gõ
vé del mé vel kap cso la tos egyes sza bá lyok ról  szóló
21/2001. (II. 14.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Korm.
ren de let) ér tel mé ben pe dig ki fe je zet ten az egye di en ge dé -
lye zés so rán el já ró ha tó ság fel ada ta vizs gál ni azt, hogy
a meg valósítandó ener gia el lá tó lé te sít mény ve szé lyes
 levegõterhelést vált-e ki; az új ener gia el lá tó rend szer re
 vonatkozó kor lá to zá so kat azon ban a he lyi ön kor mány zat
ren de le te nem ál la pít hat meg.

Mind ezek alap ján az in dít vá nyo zó sze rint a Kgyr. 3.  §
(2) be kez dé se mint ma ga sabb szin tû jog sza bá lyok kal
 ellentétes ren del ke zés sér ti az Al kot mány 44/A.  § (2) be -
kez dé sét.

A fen ti e ken túl me nõ en az in dít vá nyo zó sze rint a Kgyr.
3.  § (2) be kez dé se, mi köz ben a táv hõ szol gál ta tó ról tör té nõ 
le vá lást meg ne he zí ti a Köz gyû lés „sa ját cé gé nek je len t
elõnyt”, s ez ál tal az Al kot mány 9.  § (2) be kez dé sét sér ti.

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„9.  § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és tá mo gat ja

a vál lal ko zás jo gát és a gaz da sá gi ver seny sza bad sá gát.”
„44/A.  § (1) A he lyi kép vi se lõ tes tü let:
a) ön kor mány za ti ügyek ben ön ál ló an sza bá lyoz és

igaz gat, dön té se ki zá ró lag tör vényességi ok ból vizsgál -
ható fe lül,

(...)
(2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében ren de le tet 

al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb szin tû
jog sza bállyal.”

2. Az Ötv. érin tett ren del ke zé se:
„16.  § (1) A kép vi se lõ-tes tü let a tör vény ál tal nem sza -

bá lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re, to váb bá 
tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak vég re haj tá sá ra
 önkormányzati ren de le tet al kot.”

3. A Tszt. érin tett ren del ke zé sei:
„6.  § (2) Az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te:

a) ren de let ben ha tá roz za meg a táv hõ szol gál ta tó és
a fel hasz ná ló kö zöt ti jog vi szony rész le tes sza bá lya it, va la -
mint a hõ mennyi ség mé rés he lyét, ide ért ve a mé rés tech no -
ló gi ai he lyét is;

b) el lát ja a tör vény ál tal ha tás kö ré be utalt ár me gál la pí -
tói fel ada to kat, va la mint ren de let ben ha tá roz za meg az
 áralkalmazási és díj fi ze té si fel té te le ket. A szol gál ta tói
 hõközponti, a fel hasz ná lói hõ köz pon ti, va la mint hõ fo ga dó 
ál lo má si mé rés kö zöt ti el té ré sek re  való te kin tet tel az ön -
kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te kü lön díj al kal ma zá si fel -
té te le ket ha tá roz hat meg ezen mé ré sek ese té re. Az ön kor -
mány zat kép vi se lõ-tes tü le te az ár meg ál la pí tás elõtt kö te -
les a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság, to váb bá a fel hasz ná lói
 érdekképviseletek vé le mé nyét ki kér ni. A vé le mény al ko -
tás hoz szük sé ges in for má ci ó kat az ön kor mány zat kép vi se -
lõ-tes tü le te az ár meg ál la pí tás elõtt 20 nap pal kö te les a fel -
hasz ná lói ér dek kép vi se le tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni;

c) ren de let ben ki je lö li azo kat a te rü le te ket, ahol te rü let -
fej lesz té si, kör nye zet vé del mi és le ve gõ-tisz ta ság vé del mi
szem pon tok alap ján cél sze rû a táv hõ szol gál ta tás fejlesz -
tése;

d) meg ál la pít ja a táv hõ szol gál ta tás szü ne tel te té sé nek
és a fel hasz ná lók kor lá to zá sá nak fel té te le it, a kor lá to zás
sza bá lya it és sor rend jét, va la mint a táv hõ szol gál ta tó az zal
kap cso la tos jo ga it és kö te le zett sé ge it;

e) ren de let ben ha tá roz za meg az új vagy nö vek võ táv -
hõi gén nyel je lent ke zõ fel hasz ná lá si hely tu laj do no sá tól
kér he tõ csat la ko zá si dí jat;

f) ren de let ben ha tá roz za meg a szol gál ta tói hõ köz pon -
tok e tör vény ben elõ írt meg szün te té sé nek, il let ve a szol -
gál ta tói hõ köz pon tot ki vál tó be ren de zé sek lé te sí té sé nek
for rá sát, ha tár ide jét és egyéb fel té te le it;

g) ren de let ben ha tá roz za meg az e tör vény 43.  § (3) be -
kez dé sé ben fog lal tak meg valósításának mód ját és ha tár -
ide jét.”

„38.  § (1) Az ál ta lá nos köz üze mi szer zõ dés ha tá ro zat lan 
idõ re szól. Az egye di köz üze mi szer zõ dés – ha a fe lek el té -
rõ en nem ál la pod tak meg – ha tá ro zott idõ tar tam ra szól.

(2) Az ál ta lá nos köz üze mi szer zõ dést a fel hasz ná ló
30 na pos fel mon dá si idõ pont ra, a kor mány e tör vény vég -
re haj tá sá ról  szóló ren de le té ben meg ha tá ro zott mó don
mond hat ja fel, ha együt tes fel té tel ként:

a) a fel mon dás hoz a táv hõ vel el lá tott épü let tu laj do no si 
kö zös sé ge az összes tu laj do ni há nyad sze rin ti leg alább
négy ötö dös sza va zat több sé gû ha tá ro za tá val hoz zá já rul és
az épü let ben a táv hõ el lá tás sal azo nos kom fort fo ko za tú
más hõ el lá tást  valósít meg;

b) a szer zõ dés fel mon dá sa nem okoz je len tõs kárt más
szá má ra, és nem kor lá toz za má sok tu laj do no si, hasz ná lói,
bér lõi jo ga it;

c) vi se li azo kat a költ sé ge ket, ame lyek a fel hasz ná lói
be ren de zé sek nek a fel mon dás kö vet kez té ben szük sé ges
mû sza ki át ala kí tá sá val me rül nek fel;

d) a szer zõ dés fel mon dá sát a meg lé võ rend szer mû sza -
ki meg ol dá sa le he tõ vé te szi és a fel mon dás nem üt kö zik
egyéb jog sza bály ba.
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(3) Amennyi ben a fel hasz ná ló az ál ta lá nos köz üze mi
szer zõ dést a (2) be kez dés alap ján fel mond ja, is mé telt táv -
hõ-szol gál ta tá si köz üze mi szer zõ dés meg kö té sé hez a táv -
hõ szol gál ta tó üz let sza bály za tá ban rög zí tett fel té te lek tel -
je sí té se szük sé ges.

(4) Egye di köz üze mi szer zõ dést az egyéb fel hasz ná ló
a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel mon dá si idõ vel, az ab ban 
meg ha tá ro zott idõ pont ra mond hat ja fel.

(5) Ab ban az eset ben, ha a táv hõ vel el lá tott épü let ben
lévõ, kü lön tu laj don ban és kü lön hasz ná lat ban álló épü let -
rész ben kí ván ják a táv hõ igény be vé te lét meg szün tet ni, az
épü let rész tu laj do no sa és a fel hasz ná ló kö zö sen kez de mé -
nyez he ti az ál ta lá nos köz üze mi szer zõ dés mó do sí tá sát, ha
együt tes fel té tel ként:

a) a meg szün te tés hez a táv hõ vel el lá tott épü let tu laj do -
no si kö zös sé gé nek va la mennyi tag ja hoz zá já rul;

b) az épü let rész ben a táv hõ el lá tás sal azo nos kom fort -
fo ko za tú hõ el lá tást  valósítanak meg, amely az épü let táv -
hõ el lá tá sát biz to sí tó fel hasz ná lói be ren de zés tõl függet -
lenül üze mel tet he tõ;

c) a meg szün te tés nem okoz je len tõs kárt az épü let
 többi tu laj do no sa szá má ra, és nem kor lá toz za má sok tu laj -
do no si, hasz ná lói, bér lõi jo ga it;

d) vi se li azo kat a költ sé ge ket, ame lyek a fel hasz ná lói
be ren de zé sek nek a szol gál ta tás igény be vé te lé nek meg -
szün te té sé vel össze füg gés ben szük sé ges mû sza ki át ala kí -
tá sá val me rül nek fel;

e) a szol gál ta tás igény be vé te lé nek meg szün te té sét
a meg lé võ rend szer le he tõ vé te szi és az nem üt kö zik egyéb
jog sza bály ba.

(6) A köz üze mi szer zõ dés és a fel hasz ná ló, il let ve a díj -
fi ze tõ díj fi ze té si kö te le zett sé ge a fel mon dá si idõ le jár tá -
val, ab ban az idõ pont ban szû nik meg, ami kor a fel hasz ná ló 
a (2), (4) és az (5) be kez dé sek ben elõ írt va la mennyi fel té -
telt tel je sí tet te és ezt a táv hõ szol gál ta tó nak írás ban be je -
len tet te.

(7) A köz üze mi szer zõ dést a táv hõ szol gál ta tó csak
a 49.  § (2) be kez dés b) és e) pont já ban meg ha tá ro zott szer -
zõ dés sze gés ese tén mond hat ja fel, va la mint ak kor, ha
 tudomást sze rez ar ról, hogy a vele szer zõ dé ses kap cso lat -
ban álló fel hasz ná ló a táv hõ vé te le zé sét a fel hasz ná lá si
 helyen meg szün tet te. Eb ben az eset ben a köz üze mi szer zõ -
dés fel mon dá sa  miatt az épü let ben, épü let rész ben be kö vet -
ke zõ kár a fel hasz ná lót ter he li.

(8) Amennyi ben a fel hasz ná ló a táv hõ vel el lá tott épü let -
ben lévõ, kö zös tu laj don ban és kö zös hasz ná lat ban lévõ
épü let rész fû té sét meg kí ván ja szün tet ni, és ez a köz üze mi
szer zõ dés mó do sí tá sát te szi szük sé ges sé, a szer zõ dés mó -
do sí tá sá ra vo nat ko zó igényt a táv hõ szol gál ta tó nem uta sít -
hat ja el.”

„52.  § (2) A Táv hõ-szol gál ta tá si Köz üze mi Sza bály zat -
ban fog lal tak kal össze füg gés ben az ön kor mány zat kép vi -
se lõ-tes tü le te ren de let ben to váb bi rész le tes sza bá lyo kat
ha tá roz hat meg.”

„60.  § (3) Az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te ren de -
let ben sza bá lyoz za a 6.  § (2) be kez dé sé ben és az 52.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, ha tás kö ré be utalt fel ada -
to kat.”

4. A Kgyr. érin tett ren del ke zé se:
„3.  § (1) A meg lé võ vagy lé te sí tés re en ge dé lye zett táv -

hõ ve ze ték-há ló zat nyom vo na lá nak 200 m-es kör ze té ben
az épü le tek, lé te sít mé nyek hõ el lá tó rend sze ré nek meg -
valósításakor vizs gál ni kell a táv hõ szol gál ta tás sal  való hõ -
ener gia-el lá tás le he tõ sé gét.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti kör ze tek ben új lé te sít mé -
nyek ki ala kí tá sa kor vagy a meg lé võ ener gia el lá tó rend sze -
rek át ala kí tá sa kor a le ve gõ vé del mé vel kap cso la tos egyes
sza bá lyok ról  szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. ren de let elõ -
írásai sze rint a he lyi emisszi ó val nem járó rend sze re ket
(kü lö nö sen táv hõt, vil la mos ener gi át, nap ener gi át hasz no -
sí tó be ren de zé se ket) kell al kal maz ni.”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

A he lyi ön kor mány zat ren de let al ko tá si ha tás kö rét az
Al kot mány 44/A.  §-a, va la mint az Ötv. 16.  §-a ha tá roz za
meg.

Az Al kot mány 44/A.  § (1) be kez dés a) pont ja alap ján
a he lyi kép vi se lõ-tes tü let ön kor mány za ti ügyek ben ön ál -
ló an sza bá lyoz és igaz gat. Az Al kot mány 44/A.  § (2) be -
kez dé se ugyan ak kor ki mond ja, hogy a he lyi kép vi se lõ-tes -
tü let ren de le te nem le het ma ga sabb szin tû jog sza bállyal
 ellentétes. Az Ötv. 16.  § (1) be kez dé se pe dig úgy ren del ke -
zik, hogy a he lyi kép vi se lõ-tes tü let tör vény ál tal nem sza -
bá lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re, to váb bá 
tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak vég re haj tá sá ra ren -
de le tet al kot.

Az Al kot mány bí ró ság a 21/2009. (II. 26.) AB ha tá ro za -
tá ban, va la mint a 22/2009. (II. 26.) AB ha tá ro za tá ban
– a Tszt.-t Tszt.2.-ként meg je löl ve – ki fej tet te:

„A táv hõ szol gál ta tás he lyi köz szol gál ta tás, a Tszt.2.
6.  § (1) be kez dé se alap ján a táv hõ szol gál ta tás sal el lá tott
lé te sít mé nyek táv hõ el lá tá sá nak biz to sí tá sa a te le pü lé si ön -
kor mány zat kö te le zett sé ge. Így, mint min den köz üze mi
szol gál ta tás ra, a táv hõ szol gál ta tás ra is irány adók a pol gá ri
jog nak a köz üze mi szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó ál ta lá nos
ér vé nyû jog sza bá lyi elõ írásai, és a táv hõ szol gál ta tás sa já -
tos sá ga i ra te kin tet tel a szol gál ta tás biz ton sá gá nak, a fo -
gyasz tók ér de ke i nek vé del mé ben, va la mint más ener gia el -
lá tást sza bá lyo zó jog sza bá lyi elõ írásokkal  való össz hang
biz to sí tá sa ér de ké ben kü lön tör vény, a Tszt.2. ha tá roz za
meg a táv hõ szol gál ta tás spe ci á lis sza bá lya it. A táv hõ szol -
gál ta tás biz to sí tá sa te hát olyan he lyi köz fel adat, amely tör -
vényi sza bá lyo zás alatt áll. Erre te kin tet tel az ön kor mány -
zat ren de let al ko tá si sza bad sá ga kor lá to zott, a képviselõ-
 testületet csak a tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, a tör -
vények ke re tei kö zött il le ti meg a sza bá lyo zás joga.

A te le pü lé si ön kor mány zat ren de let al ko tá si ha tás kö ré -
be tar to zó sza bá lyo zá si tárgy kö rö ket a Tszt.2. 6.  § (2) be -
kez dé se, va la mint 52.  § (2) be kez dé se ha tá roz za meg,
a 60.  § (3) be kez dé se ki fe je zet ten ki mond ja azt is, hogy
a kép vi se lõ-tes tü let e sza bá lyok ke re tei kö zött al kot ren de -
le tet.
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A Tszt.2. 6.  § (2) be kez dés c) pont ja alap ján a kép vi se -
lõ-tes tü let arra ren del ke zik fel ha tal ma zás sal, hogy ren de -
le té ben ki je löl je azo kat a te rü le te ket, ahol területfejlesz -
tési, kör nye zet vé del mi és le ve gõ tisz ta ság-vé del mi szem -
pon tok alap ján a táv hõ szol gál ta tás fej lesz té se cél sze rû. A
Tszt.2. ren de let al ko tá si fel ha tal ma zást tar tal ma zó ren del -
ke zé sei alap ján a kép vi se lõ-tes tü let nek arra nincs fel ha tal -
ma zá sa, hogy ren de le té ben kö te le zõ vé te gye a táv hõ szol -
gál ta tás igény be vé te lét és meg tilt sa a köz üze mi szer zõ dés
fel mon dá sát.

A táv hõ szol gál ta tás – kü lö nö sen a la kos sá gi fel hasz ná -
lók te kin te té ben – ter mé sze tes mo no pol hely ze tet él ve zõ
szol gál ta tás, ezért a táv hõ szol gál ta tás sza bá lyo zá sá ban
 kitüntetett sze re pe van a fo gyasz tók vé del mé nek.

Amint arra a Tszt.2. in dok lá sa is rá mu tat, a fo gyasz tó -
vé de lem egyik fon tos ele me a szol gál ta tás igény be ve võ jé -
nek az a joga, hogy a köz üze mi szer zõ dést fel mond hat ja.
Ezért a Tszt.2. a fel hasz ná ló jo ga ként sza bá lyoz za az ál ta -
lá nos köz üze mi szer zõ dés fel mon dá sát, az zal, hogy
a 38.  §-a rész le te sen sza bá lyoz za a fel mon dás fel té te le it,
ez zel biz to sít va azt, hogy a szer zõ dés fel mon dá sa más fel -
hasz ná lók jo ga it ne kor lá toz za, azok tu laj do ná ban kárt ne
okoz zon, ille tõ leg ne ve szé lyez tes se a szol gál ta tói és a fel -
hasz ná lói rend szer za var ta lan mû kö dé sét. A Tszt.2.
ugyan ezen §-a le he tõ sé get ad a tör vényi fel té te lek be tar tá -
sa mel lett, táv hõ vel el lá tott épü let ben, épü let rész ben a táv -
hõ szol gál ta tás igény be vé te lé nek meg szün te té sé re is.”
(ABK 2009. feb ru ár, 147, 150.; 151, 153.)

A Tszt. fen ti ek ben hi vat ko zott 6.  § (2) be kez dé se, 52.  §
(2) be kez dé se, il let ve 60.  § (3) be kez dé se alap ján a he lyi
kép vi se lõ-tes tü let nek nincs fel ha tal ma zá sa arra, hogy ren -
de le té ben a hõ el lá tó rend sze rek ki ala kí tá sát, át ala kí tá sát
kor lá toz za, s az érin tet tek szá má ra táv hõ szol gál ta tás
igény be vé te lét te gye kö te le zõ vé. (Bár a Kgyr. érin tett ren -
del ke zé se más, he lyi emisszi ó val nem járó ener gia el lá tó
rend sze rek, mint pl.: vil la mos ener gia, nap ener gi át hasz -
no sí tó be ren de zé sek al kal ma zá sát is kö te le zõ vé te szi, de
el sõ sor ban a táv hõ szol gál ta tás igény be vé te lé re kö te lez,
hi szen a leg több eset ben fel te he tõ en csak táv hõ szol gál ta -
tás sal vált ha tó fel a he lyi emisszi ó val járó hõ ener gia-el lá -
tás.) A Kgyr. 3.  § (2) be kez dé se ál tal hi vat ko zott Korm.
ren de let sem tar tal maz, de nem is tar tal maz hat olyan
 önkormányzati jog al ko tás ra vo nat ko zó fel ha tal ma zást,
amely nek alap ján ön kor mány za ti ren de let kö te le zõ vé
 tehetné a he lyi emisszi ó val nem járó rend sze rek al kal ma -
zá sát.

A Kgyr. 3.  § (2) be kez dé sé nek az az elõ írása, amely
meg ha tá ro zott, táv hõ vel el lá tott te rü le ten a táv hõ szol gál -
ta tás al kal ma zá sá ra kö te lez, el len té tes a Tszt. 38.  §-ában
fog lalt ren del ke zés sel, mely a fel hasz ná ló jo ga ként sza bá -
lyoz za az ál ta lá nos köz üze mi szer zõ dés fel mon dá sát,
a táv hõ szol gál ta tás igény be vé te lé nek meg szün te té sét.
Ezért az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy
a Kgyr.-nek a Tszt. sza bá lya i val el len té tes 3.  § (2) be kez -
dé se az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé sé be üt kö zik, s így
a Kgyr. e ren del ke zé sét meg sem mi sí tet te.

Mi vel az Al kot mány bí ró ság a ren del ke zõ rész ben meg -
je lölt ren del ke zés alkot mány elle nességét a fen ti ek alap ján
meg ál la pí tot ta – ál lan dó gya kor la tá nak meg fele lõen – az
in dít vá nyok ban fel hí vott to váb bi al kot má nyi ren del ke zés -
sel [az Al kot mány 9.  § (2) be kez dé sé vel] fenn ál ló el len té -
tet már nem vizs gál ta. [61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro zat,
ABH 1997, 361, 364.; 16/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat,
ABH 2000, 425, 429.; 56/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat,
ABH 2001, 478, 482.; 35/2002. (VII. 19.) AB ha tá ro zat,
ABH 2002, 199, 213.; 4/2004. (II. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 
2004, 66, 72.; 9/2005. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 2005,
627, 636.]

A Kgyr. meg sem mi sí tett ren del ke zé se az Al kot mány bí -
ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény 42.  § (1) be kez -
dé se alap ján e ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ
köz zé té te le nap ján vesz ti ha tá lyát.

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 85/H/2008.

VII. Jog egy sé gi
 határozatok

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

2/2009. PJE

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak jog -
egy sé gi ta ná csa a Pol gá ri Kol lé gi um ve ze tõ je ál tal in dít vá -
nyo zott jog egy sé gi el já rás ban dön tött a Leg fel sõbb Bí ró -
ság PK 172. szá mú kol lé gi u mi ál lás fog la lá sa fe lül vizs gá -
la tá ról és meg hoz ta a kö vet ke zõ

jogegységi határozatot:

1. a) A per elsõ tár gya lá sa el mu lasz tá sá nak jog kö vet -
kez mé nye ként – tör vény ben meg ha tá ro zott pe rek (per tí -
pu sok) ki vé te lé vel – va la mennyi per ben he lye van bí ró sá gi 
meg ha gyás ki bo csá tá sá nak. A tör vény ben írt fel té te lek
fenn ál lá sa ese tén a bí ró ság nem mel lõz he ti a bí ró sá gi meg -
ha gyás ki bo csá tá sát.

b) A fi ze té si meg ha gyás el len be nyúj tott el lent mon dás
alap ján ki tû zött tár gya lás el mu lasz tá sa ese tén – mind a kis -
ér té kû, mind a kis ér té kû nek nem mi nõ sü lõ pe rek ben – ki -
zárt a bí ró sá gi meg ha gyás ki bo csá tá sa, ha a fi ze té si meg -
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ha gyás sal szem ben elõ ter jesz tett el lent mon dás ér de mi el -
len ké rel met (vé de ke zést) tar tal maz.

c) A pert meg elõ zõ el já rás ban tett ér de mi nyi lat ko zat
ön ma gá ban nem aka dá lya a bí ró sá gi meg ha gyás ki bo csá -
tá sá nak.

d) A bí ró sá gi meg ha gyás csak a ke re set le szál lí tá sa ese -
tén tér het el a ke re set le vél ben kö zölt ke re se ti ké re lem tõl.

e) A bí ró sá gi meg ha gyás ban a bí ró ság min den olyan
ren del ke zést meg te het, ame lyet az íté let tar tal maz na.

f) A bí ró sá gi meg ha gyás a sza bály sze rû en be nyúj tott
el lent mon dás foly tán ha tá lyát vesz ti, ezért a bí ró ság nak
nem kell ha tá lyon kí vül he lyez nie.

g) Ha a bí ró sá gi meg ha gyás sal szem ben be nyúj tott el -
lent mon dás alap ján ki tû zött új tár gya lást mind két pe res fél
el mu laszt ja – és a mu lasz tás hoz tör vény el té rõ jog kö vet -
kez ményt nem fûz – az el já rás szü ne te lé sé re vo nat ko zó
sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

2. A Leg fel sõbb Bí ró ság PK 172. szá mú ál lás fog la lá sa
e jog egy sé gi ha tá ro zat köz zé té te lé tõl nem al kal maz ha tó.

INDOKOLÁS

I.

A fe lek per be li ak ti vi tá sá nak igé nye szük sé ges sé tet te
a mu lasz tás szank ci ó i nak szi go rí tá sát, ezért az 1972. évi
26. szá mú tör vényerejû ren de let (a továb biak ban: III. Ppn.)
a Pp. 136.  §-ának mó do sí tá sá val és a Pp. 136/A.  § be ik ta tá sá -
val be ve zet te a bí ró sá gi meg ha gyás jog in téz mé nyét. A bí ró -
sá gi meg ha gyás al kal ma zá sá val kap cso lat ban fel me rült bi -
zony ta lan sá gok el há rí tá sá ra a Leg fel sõbb Bí ró ság PK 400.
szám alatt kol lé gi u mi ál lás fog la lást al ko tott (köz zét éve:
a  Bírósági Ha tá ro za tok 1975/12. szá má ban). A pol gá ri kol lé -
gi u mi ál lás fog la lá sok új ra szá mo zá sa so rán PK 172. szám mal
meg je lölt ál lás fog la lás a)–g) pon tok ból áll.

A Leg fel sõbb Bí ró ság Pol gá ri Kol lé gi u má nak ve ze tõ je
a bí ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi
LXVI. tör vény (a továb biak ban: Bszi.) 29.  §-a (1) be kez -
dé sé nek a) pont ja és 31.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja
alap ján in dít vá nyoz ta a Leg fel sõbb Bí ró ság PK 172. szá -
mú kol lé gi u mi ál lás fog la lá sá nak fe lül vizs gá la tát és
e tárgy ban jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lát.

A jog egy sé gi ha tá ro zat kez de mé nye zé sé nek oka az,
hogy a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény 
és egyes kap cso ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2008. évi XXX. tör vény mó do sí tot ta a bí ró sá gi meg ha -
gyás ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket, va la mint az 1952. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Pp.) Ötö dik Ré szé nek be ik ta -
tá sá val a XXVI. Fe je zet ben meg al kot ta a kis ér té kû pe rek re 
vo nat ko zó új sza bá lyo kat. A kol lé gi u mi ál lás fog la lás fe -
lül vizs gá la ta azért is szük sé ges sé vált, mert an nak szö ve ge 
több ha tá lyon kí vül he lye zett, il let ve mó do sí tott jog sza bá -
lyi ren del ke zés re utal [így a Pp. 125.  § (4) be kez dé sé re,

136/A.  §-ának (3) be kez dé sé re és 319.  §-ának (1) be kez dé -
sé re, il let ve a Pp. 1.  §-ára és 3.  §-ára].

Az in dít vány ban fog lal tak ér tel mé ben a PK 172. szá mú
kol lé gi u mi ál lás fog la lás ren del ke zõ ré szé nek kü lö nö sen
a b) pont ja igé nyel fe lül vizs gá la tot, de az idõ köz ben be kö -
vet ke zett jog sza bá lyi vál to zá sok ra te kin tet tel mó do sí tás ra
szo rul nak az a) és c)–g) pont jai is.

II.

A leg fõbb ügyész kép vi se lõ jé nek a jog egy sé gi ta nács
nem nyil vá nos ülé sén ki fej tett ál lás pont ja sze rint az idõ -
köz ben be kö vet ke zett jog sza bá lyi vál to zá sok ra te kin tet tel
a PK 172. szá mú kol lé gi u mi ál lás fog la lás tár gyá ban in do -
kolt jog egy sé gi dön tés ho za ta la. En nek ke re té ben az ál lás -
fog la lás a), b) és g) pont ja i ban fog lalt irány mu ta tá sok tar -
tal mi vál toz ta tást igé nyel nek; a c)–f) pon tok irány mu ta tá -
sai a ha tá lyos jog sza bá lyi ren del ke zé sek alap ján is helyt ál -
ló ak, azon ban az ál lás fog la lás nak a c) és f) pon tok hoz fû -
zött in do ko lá sa pon to sí tást igé nyel.

III.

1. a) A bí ró sá gi meg ha gyás ki bo csá tá sá nak fel té te lei
a Pp. 136.  §-a (1)–(2) be kez dé se i nek egy be ve té se alap ján
ál la pít ha tók meg.

Ezek:
1.) az elsõ tár gya lást az al pe res el mu laszt ja,
2.) az al pe res ré szé rõl az írás be li vé de ke zés hi á nya,
3.) a fel pe res nek a bí ró sá gi meg ha gyás ki bo csá tá sá ra

irá nyu ló ké rel me és
4.) nincs he lye a per meg szün te té sé nek.
A Pp. más ren del ke zé sei tar tal maz zák azo kat az ese te -

ket, ame lyek ben a tör vény ki fe je zet ten ki zár ja a bí ró sá gi
meg ha gyás ki bo csá tá sát [há zas sá gi pe rek ben Pp. 288.  §
(1) bek., apa sá gi és szár ma zás meg ál la pí tá sa irán ti egyéb
pe rek ben Pp. 293.  § (1) bek., a szü lõi fel ügye let meg szün -
te té sé re irá nyu ló pe rek ben Pp. 302.  § (1) bek., gond nok ság 
alá he lye zé si per ben Pp. 309.  § (4) bek.; köz igaz ga tá si per -
ben Pp. 335.  §, a tár sa da lom biz to sí tá si ha tá ro zat bí ró sá gi
fe lül vizs gá la ta irán ti pe rek ben Pp. 341.  § és saj tó-hely re -
iga zí tá si per ben Pp. 345.  § (1) bek.].

A bí ró sá gi meg ha gyás ki bo csá tá sát kü lön tör vény is ki -
zár hat ja [így pl. a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi
IV. tör vény ki zár ja].

Mind ezek bõl vál to zat la nul az kö vet ke zik, hogy – ha
tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – a tör vény ben meg ha tá -
ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén va la mennyi per ben he -
lye van bí ró sá gi meg ha gyás ki bo csá tá sá nak.

A PK 172. szá mú ál lás fog la lás nak a PK 297. szá mú ál -
lás fog la lás sal mó do sí tott a) pont ja a bí ró sá gi meg ha gyás
ki bo csát ha tó sá gá nak mér le ge lé sét in do ko lat la nul kap csol -
ja össze a Pp. 136.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
per meg szün te tõ ok hi á nyá val, mert a Pp. 136.  §-ának
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(2) be kez dé se egy ér tel mû en ki zár ja a bí ró sá gi meg ha gyás
ki bo csá tá sát, ha a per meg szün te té sé nek len ne he lye. Az
a kér dés te hát, hogy a meg ha gyás ki bo csát ha tó sá gát ille -
tõen meg il le ti-e a bí ró sá got a mér le ge lé si le he tõ ség, a per -
meg szün te tõ ok fenn ál lá sá tól tel je sen füg get len, ön ál ló
meg íté lés alá esik.

A kol lé gi u mi ál lás fog la lás a Pp. ál ta lá nos el ve i re, és kü -
lö nö sen a tör vény cél já ra hi vat ko zás sal tar tal maz za azt az
irány mu ta tást, mely sze rint a bí ró ság ki fe je zett tör vényi
fel ha tal ma zás nél kül is mel lõz he ti a bí ró sá gi meg ha gyás
ki bo csá tá sát, ha a ke re se ti ké rel met vagy an nak meg ha tá -
ro zott ré szét a Pp. 136.  §-át mó do sí tó III. Ppn. 23.  §-ához
fû zött mi nisz te ri in do ko lás szó hasz ná la tá val élve „ag gá -
lyos nak tart ja”.

A bí ró sá gi meg ha gyás ki bo csá tá sá nak mel lõ zé sé re ala pot
adó ese tek re a jog iro da lom gyak ran olyan pél dá kat hoz fel
(két sé ges a fél jog ké pes sé ge vagy cse lek võ ké pes sé ge, ak tív
vagy passzív per be li le gi ti má ci ó ja stb.), ame lyek re te kin tet tel 
azért nem ke rül het sor a bí ró sá gi meg ha gyás ki bo csá tá sá ra,
mert – ha ez a két ség a tár gya lás elõ ké szí té se so rán nem osz -
lat ha tó el – a per meg szün te té sé nek van he lye.

A Leg fel sõbb Bí ró ság az a) pont ban fog lalt irány mu ta -
tá sá nak in do ka ként a Pp. 1.  §-ára és 3.  §-ának (1) be kez dé -
sé re hi vat ko zott, me lyek nek az ál lás fog la lás meg ho za ta la -
kor ha tá lyos szö ve ge ér tel mé ben a bí ró ság nak – a tör vény
cél já nak meg fele lõen – az a fel ada ta, hogy a fel me rült jog -
vi ták el dön té sét az igaz ság alap ján biz to sít sa. A tör -
vénynek a kol lé gi u mi ál lás fog la lás ban idé zett 1.  §-át az
1999. évi CX. tör vény (a továb biak ban: VIII. Ppn.) 2.  §-a
ha tá lyon kí vül he lyez te és új ra fo gal maz ta a tör vény cél ját,
egy ben mó do sí tot ta a 3.  § (1) be kez dé sé nek szö ve gét is. A
bí ró sá gi pe res el já rás sal szem ben 2000. ja nu ár 1-jei ha -
tállyal meg fo gal ma zott tör vényi kö ve tel mé nyek ér tel mé -
ben a bí ró ság fel ada ta a tör vény cél já nak az Em ber i Jo gok
Eu ró pai Egyez mé nye 6. cik ke alap ján meg fo gal ma zott,
ún. „fegy ve rek egyen lõ sé ge” elv vel és a fe lek ön ren del ke -
zé si jo gát, cse lek vé si au to nó mi á ját ki fe je zõ ren del ke zé si
elv vel össz hang ban tör té nõ ér tel me zé se.

Eze ket az el já rá si alap el ve ket is szem elõtt tart va a Pp.
ha tá lyos szö ve gé bõl nem ve zet he tõ le az az ér tel me zés,
amely sze rint a bí ró sá got ki fe je zett jog sza bá lyi ren del ke -
zés hi á nyá ban is meg il le ti az a jog, hogy mel lõz ze a bí ró sá -
gi meg ha gyás ki bo csá tá sát, ha an nak tör vényi fel té te lei
fenn áll nak.

A Pp. 136.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal tak sem tá -
maszt ják alá ezt az ér tel me zést, mert a tör vény ehe lyütt
arra a ki vé te les el já rá si hely zet re tar tal maz ren del ke zést,
ami kor az elsõ tár gya lás ra meg idé zett és meg je lent tanú
vagy szak ér tõ ki hall ga tá sa so rán szer zett ada tok alap ján
mel lõz he tõ a bí ró sá gi meg ha gyás.

1. b) A kol lé gi u mi ál lás fog la lás b) pont ja sze rint a fi ze -
té si meg ha gyás el len be nyúj tott el lent mon dás alap ján ki tû -
zött tár gya lás el mu lasz tá sa ese tén nem bo csát ha tó ki bí ró -
sá gi meg ha gyás. En nek a ren del ke zés nek az adta az alap -
ját, hogy a Pp. ko ráb ban ha tá lyos 319.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben fog lal tak ér tel mé ben a fi ze té si meg ha gyás nak bár -

mi lyen cí men elõ ter jesz tett meg tá ma dá sa el lent mon dás -
nak szá mí tott és ek ként az el lent mon dás té nye már ki fe jez -
te az al pe res nek a ke re set tel szem be ni vé de ke zé sét, ami
a bí ró sá gi meg ha gyás ki bo csá tá sát ki zá ró ok.

A Pp.-be új on nan be ik ta tott Ötö dik Rész ben, a XXVI.
Fe je zet ben sza bá lyo zott kis ér té kû pe rek re vo nat ko zó an
ki fe je zet ten a PK 172. szá mú kol lé gi u mi ál lás fog la lás elõ -
zõ ek ben is mer te tett b) pont ja  miatt ke rült sor a Pp. 390.  §-a 
(1) be kez dé sé nek be ik ta tá sá ra. E ren del ke zés sze rint a fi -
ze té si meg ha gyás sal szem ben elõ ter jesz tett el lent mon dás
nem aka dá lya a bí ró sá gi meg ha gyás ki bo csá tá sá nak.

Ilyen tör vényi sza bá lyo zás mel lett a Leg fel sõbb Bí ró ság 
PK 172. szá mú ál lás fog la lá sá nak b) pont ja az ere de ti tar ta -
lom mal nem tart ha tó fenn.

Ez a meg ál la pí tás azon ban nem csak a kis ér té kû pe rek -
re, ha nem az ilyen nek nem mi nõ sü lõ, fi ze té si meg ha gyás -
sal in dult egyéb pe rek re is vo nat ko zik. En nek az az oka,
hogy a Pp. 319.  §-a (1) be kez dé sé nek idé zett ren del ke zé sét 
a VIII. Ppn. 174.  §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he -
lyez te. A Pp. ha tá lyos 319.  §-ának (2) be kez dé se sze rint
a kö te le zett nek a kö ve te lés re az el lent mon dás ban nyi lat -
koz nia kell. En nek so rán elõ ad hat ja a vé de ke zé sé nek alap -
já ul szol gá ló té nye ket, va la mint ezek bi zo nyí té ka it; ok ira ti 
bi zo nyí té ka it ere de ti ben vagy má so lat ban csa tol hat ja.

A fi ze té si meg ha gyás sal szem ben az elõ zõ ek nek meg fe -
le lõ tar ta lom mal be nyúj tott el lent mon dás ér de mi – és ér te -
lem sze rû en írás ba fog lalt – vé de ke zést tar tal maz, ami a Pp. 
136.  §-a (2) be kez dé sé nek a kis ér té kû pe rek ben is al kal -
ma zan dó sza bá lya sze rint ki zár ja a bí ró sá gi meg ha gyás ki -
bo csá tá sát. Nem zár ja ki azon ban a bí ró sá gi meg ha gyás ki -
bo csá tá sát az olyan el lent mon dás, amely ben a kö te le zett
ér de mi vé de ke zést nem ad elõ [Pp. 319.  § (3) bek.].

Mind eze ket egy be vet ve, a pe rek éssze rû idõn be lül tör -
té nõ be fe je zé sé hez fû zõ dõ tör vényi kö ve tel mény nek [Pp.
2.  § (1) bek.] is az a jog ér tel me zés fe le l meg, ami a Pp. új
390.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zést az zal
a tar ta lom mal te szi ál ta lá nos sá, hogy ön ma gá ban a fi ze té si
meg ha gyás sal szem ben elõ ter jesz tett el lent mon dás nem
zár ja ki a bí ró sá gi meg ha gyás ki bo csá tá sát.

A Pp. 136.  §-a (2) be kez dé sé nek vál to zat la nul ha tá lyos
és a kis ér té kû pe rek re is al kal ma zan dó sza bá lya szem pont -
já ból az el lent mon dás ak kor mi nõ sül vé de ke zés nek és így
csak ak kor aka dá lya a bí ró sá gi meg ha gyás ki bo csá tá sá -
nak, ha ér de mi vé de ke zést tar tal maz, azaz ab ból pon to san
meg ál la pít ha tók azok a té nyek, ame lyek re hi vat ko zás sal
az el lent mon dás sal élõ kö te le zett vi tat ja a jo go sult kö ve te -
lé sét. Ilyen eset ben a bí ró ság az elsõ tár gya lást an nak el le -
né re is meg tart ja, hogy azon az al pe res (vagy kép vi se lõ je)
sze mé lye sen nem je len t meg.

1. c) A Leg fel sõbb Bí ró ság a kol lé gi u mi ál lás fog la lá sa
c) pont ját a Pp. 125.  §-ának (4) be kez dé sé vel in do kol ta,
amely nek ér tel mé ben az al pe res a ke re se ti ké re lem re a ki -
tû zött ha tár nap elõtt írás ban is nyi lat koz hat. E ren del ke zés
he lyé be a VIII. Ppn. 22.  §-a 2000. ja nu ár 1. nap já tól új ren -
del ke zést ik ta tott. Az al pe res nek a ki tû zött ha tár nap elõt ti
nyi lat ko zat té te li le he tõ sé gé rõl a ha tá lyos Pp. a 126.  §-ának 
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(3) be kez dé sé ben ren del ke zik. Vál to zat lan vi szont a Pp.
136.  §-a (2) be kez dé sé nek a kol lé gi u mi ál lás fog la lás in do -
ko lá sá ban hi vat ko zott szö ve ge, mely nek ér tel mé ben csak
a bí ró sá gi el já rás ban, a már kéz be sí tett ke re set le vél re tett
nyi lat ko za tot le het vé de ke zés nek te kin te ni. A Pp. 126.  §-a
(3) be kez dé sé nek és 136.  §-a (2) be kez dé sé nek egy be ve té -
sén ala pu ló jogi kö vet kez te tést nem be fo lyá sol ja a jog al -
ko tás nak az az irá nya sem, amely nek ré vén a ha tá lyos jo -
gunk ban egy re bõ vül nek a pert meg elõ zõ (pe rel há rí tó) el -
já rá sok.

1. d) A Pp. 136.  §-a (2) be kez dé sé nek ha tá lyos ren del -
ke zé sé bõl kö vet ke zik, hogy a bí ró sá gi meg ha gyás ki bo -
csá tá sa fel té te le zi a ke re se ti ké re lem nek az al pe res sel  való
elõ ze tes köz lé sét. Ha ez nem tör tént meg, bí ró sá gi meg ha -
gyás ki bo csá tá sá nak nincs he lye. Ha son ló a hely zet a ke re -
set nek a tár gya lá son tör tént meg vál toz ta tá sa ese tén: ez is
szük sé ges sé te szi a meg vál toz ta tott ke re set nek az al pe res -
sel  való köz lé sét.

Nem sér ti azon ban az al pe res ér de két, ha a ke re set vál -
toz ta tás csu pán a ke re set le szál lí tá sá ban áll és ezt vele nem 
kö zöl ték. Nincs ezért aka dá lya an nak, hogy a bí ró ság a le -
szál lí tott ke re set nek meg fele lõen bo csás sa ki a meg ha -
gyást, ha a fel pe res a ke re se tét – eset leg ép pen az al pe res
rész tel je sí té sé re fi gye lem mel – az elsõ tár gya lá son le szál -
lít ja. Ha azon ban a fel pe res az al pe res sel kö zölt ke re se tét
fel eme li, vagy újabb ke re se ti ké rel met ter jeszt elõ, ezt fel -
tét le nül kö zöl ni kell az al pe res sel, enél kül a bí ró sá gi meg -
ha gyás nem bo csát ha tó ki.

1. e) A bí ró sá gi meg ha gyás tar tal má ra vo nat ko zó sza -
bá lyok to vább ra is a Pp. 136.  §-ának (3) be kez dé sé ben ta -
lál ha tók. E ren del ke zé sek bõl ki tû nik, hogy a meg ha gyás -
nak a jog vi tá val össze füg gõ kér dé sek el dön té sét kell ma -
gá ban fog lal nia, vagy is lé nye gé ben az íté le tet kell pó tol -
nia. Eb bõl kö vet ke zik, hogy a bí ró sá gi meg ha gyás nak tar -
tal maz nia kell min den olyan ren del ke zést, ame lyet az íté -
let tar tal maz na, ha a bí ró ság íté le tet ho zott vol na (pl. elõ -
ze tes vég re hajt ha tó ság, az in gat lan ügyi ha tó ság meg ke re -
sé se stb.).

1. f) A bí ró sá gi meg ha gyás el le ni per or vos la ti jog ra és
a per or vos lat mód já ra a Pp. 136/A.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben fog lalt ren del ke zé sek az irány adók. E sza kasz (2) be -
kez dé se ér tel mé ben az el lent mon dás a bí ró sá gi meg ha -
gyás sal szem be ni ren des, nem fel lebb vi te li per or vos la ti
esz köz. Elõ ter jesz té sé nek jog ha tá sa, hogy meg aka dá lyoz -
za a bí ró sá gi meg ha gyás (vagy an nak egy ré sze) jog erõ re
emel ke dé sét és le kell foly tat ni az el sõ fo kú el já rást, amely -
nek ered mé nye ként az el sõ fo kú bí ró ság a per be vitt jog vi -
tát ér dem ben bí rál ja el.

A régi jo gunk ban (1911. évi I. t.c. 464.  §) is mert mu -
lasz tá sos (ún. ma kacs sá gi) íté let ese tén a bí ró ság a be nyúj -
tott el lent mon dás kö vet kez té ben ki tû zött tár gya lás ered -
mé nye ként dön tött a meg tá ma dott mu lasz tá sos íté let
egész ben vagy rész be ni fenn tar tá sá ról vagy ha tá lyon kí vül 
he lye zé sé rõl. Ez zel szem ben a ha tá lyos jo gunk nem ren -
del ke zik a bí ró sá gi meg ha gyás ha tá lyon kí vül he lye zé sé -

rõl. A jog al ko tó nak ezt a mu lasz tá sát a hosszú idõ óta foly -
ta tott kö vet ke ze tes bí rói gya kor lat an nak ki mon dá sá val
pó tol ta, hogy az el lent mon dás „ön ma gá ban ha tály ta la nít ja
a bí ró sá gi meg ha gyást, el enyész te ti an nak ha tá lyát”. En -
nek meg fele lõen a PK 172. szá mú kol lé gi u mi ál lás fog la lás 
f) pont já ban ír ta kat he lye sen ér tel mez ve a bí ró sá gi meg ha -
gyás ha tá lyát vesz ti, ha va la me lyik fél sza bály sze rû el lent -
mon dást nyújt be. Kö vet ke zik ez az ér tel me zés a Pp.
136/A.  §-a (4) be kez dé sé nek a (3) be kez dés he lyé be lé pett
és a 2008. évi XXX. tör vény 15.  §-ával mó do sí tott szö ve -
gé bõl is, mely sze rint ha az al pe res az el lent mon dás alap -
ján ki tû zött újabb ha tár na pot is el mu laszt ja – az em lí tett
mó do sí tás sal be ik ta tott fel té tel hi á nyá ban – a bí ró ság „a
ko ráb bi meg ha gyást” ha tá lyá ban fenn tart ja. A „ko ráb bi”
szó hasz ná la ta egy ér tel mû en arra utal, hogy eb ben az eset -
ben már nincs meg lé võ, ha tá lyá ban fenn tart ha tó bí ró sá gi
meg ha gyás, mi u tán az az el lent mon dás foly tán kü lön bí ró -
sá gi in téz ke dés nél kül ha tá lyát vesz tet te.

Az el lent mon dás vissza vo ná sá ra a tör vény nem tar tal -
maz ren del ke zést.

Az el lent mon dás nak a ren des per or vos la ti esz kö zök ál -
ta lá nos jel lem zõ i tõl el té rõ sa já tos sá gai alap ján azon ban
a bí rói gya kor lat szá má ra to vább ra is fenn tart ha tó az a kö -
vet kez te tés, hogy az el lent mon dás vissza vo ná sá nak nincs
he lye. An nál is in kább, mert az al pe res az el lent mon dás
vissza vo ná sá val azo nos ha tást ér het el, ha az el já rás bár -
mely sza ká ban a ke re se tet el is me rõ nyi lat ko za tot tesz. Ez -
zel az el já rás éssze rû ha tár idõ ben tör té nõ be fe je zé sé hez
fû zõ dõ tör vényi kö ve tel mény sem szen ved sé rel met, a bí -
ró ság ugyan is a ke re set el is me ré sé re ala pí tot tan – akár az
elsõ tár gya lá son – jog erõs íté le tet hoz hat, ame lyet a Pp.
221.  §-ának (2) be kez dé se, il let ve (4) be kez dé se sze rint
ele gen dõ rö vi dí tett in do ko lás sal el lát ni. Költ ség kí mé lõ is
ez az el já rás, mert – ha az al pe res a kö ve te lést az elsõ tár -
gya lá son azon nal el is me ri – a pe res el já rás il le té ke mér sé -
kel he tõ [Itv. 58.  § (1) bek.].

1. g) A Pp. 136/A.  §-ára uta lás sal fog lal ha tók össze
a bí ró sá gi meg ha gyás sal szem ben elõ ter jesz tett el lent mon -
dás ese tén kö ve ten dõ el já rás fõ sza bá lyai. Ezek a sza bá -
lyok je len leg is irány adók az zal a ki egé szí tés sel, hogy
a Pp. mó do sí tott 136/A.  §-ának (4) be kez dé se sze rint a bí -
ró sá gi meg ha gyás után írás ban ér dem ben vé de ke zõ al pe -
res sel szem ben ak kor sem le het a meg ha gyást ha tá lyá ban
fenn tar ta ni, ha az el lent mon dás alap ján ki tû zött újabb ha -
tár na pot is el mu lasz tot ta.

A Pp. az ál ta lá nos sza bá lyok kö zött to vább ra sem ren -
del ke zik azon ban ar ról, hogy mi az el já rás ak kor, ha az el -
lent mon dás alap ján ki tû zött újabb ha tár na pot mind két pe -
res fél el mu lasz tot ta, ezért erre az eset re a mu lasz tás ál ta lá -
nos sza bá lya it kell irány adó nak te kin te ni.

A Pp. 137.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rint az el -
já rás szü ne tel, ha bár me lyik tár gya lá son egyik fél sem je le -
nik meg, vagy a meg je lent fél az ügy tár gya lá sát nem kí -
ván ja, ille tõ leg nyi lat ko za tot egy ál ta lán nem tesz, és a tá -
vol lé võ fel pe res meg elõ zõ leg egyik eset ben sem kér te,
hogy a bí ró ság a tár gya lást tá vol lé té ben is tart sa meg.
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A tör vény et tõl el té rõ ren del ke zést arra az eset re sem
tar tal maz, ami kor a bí ró sá gi meg ha gyás el le ni el lent mon -
dás alap ján ki tû zött újabb ha tár na pot mind két fél el mu -
laszt ja, ezért ilyen kor is azt kell meg ál la pí ta ni, hogy az el -
já rás szü ne tel.

A kis ér té kû pe rek kö ré ben a Pp. – az ügyek gyors be fe -
je zé se ér de ké ben – a fe lek együt tes mu lasz tá sá nak jog kö -
vet kez mé nyét az ál ta lá nos sza bá lyok tól el té rõ en ál la pít ja
meg, ami kor a 390.  §-ának (3) be kez dé se egy ér tel mû en
úgy ren del ke zik, hogy eb ben az eset ben a per meg szün te -
té sé nek van he lye. A kis ér té kû pe rek ben te hát, ha az el -
lent mon dás foly tán ki tû zött újabb tár gya lást mind két fél
el mu laszt ja – a tör vény el té rõ ren del ke zé se foly tán – az el -
já rás szü ne te lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé sek al kal ma zá sá -
nak nincs he lye.

2. A Bszi. 32.  §-ának (4) be kez dé sé ben és a 105.  §-ában 
fog lal tak együt tes ér tel me zé sé bõl adó dó an az e tör vény
ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ho zott kol lé gi u mi ál lás fog la -
lás az el té rõ irány mu ta tást tar tal ma zó jog egy sé gi ha tá ro zat 
köz zé té te lé tõl nem al kal maz ha tó. A jog egy sé gi ta nács
a PK 172. szá mú kol lé gi u mi ál lás fog la lást tel jes egé szé ben 
fe lül vizs gál ta, ha tá ro za ta az elõ zõ ek ben ki fej tet tek sze rint
az ab ban fog lal tak tól el té rõ irány mu ta tást tar tal maz.
Mind ezek re te kin tet tel a Leg fel sõbb Bí ró ság PK 172. szá -
mú kol lé gi u mi ál lás fog la lá sa e jog egy sé gi ha tá ro zat köz -
zé té te lé tõl nem al kal maz ha tó.

IV.

A jog egy sé gi ta nács a Leg fel sõbb Bí ró ság nak a Bszi.
27.  §-ában meg ha tá ro zott fel ada tai el lá tá sa so rán meg ho -
zott ha tá ro za tát a Bszi. 32.  §-ának (4) be kez dé se alap ján
a Ma gyar Köz löny ben köz zé te szi.

Bu da pest, 2009. má jus 7.

Dr. Well mann György s. k.,
a jog egy sé gi ta nács el nö ke

Dr. Orosz Ár pád s. k., Dr. Mu rá nyi Ka ta lin s. k.,
elõ adó bíró bíró

Ta má né
dr. Nagy Er zsé bet s. k., Dr. Ud va ry Ka ta lin s. k.,

bíró bíró

IX. Ha tá ro za tok Tára

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
45/2009. (V. 22.) OGY

határozata

az Állami Számvevõszék elnökét és alelnökeit jelölõ
ese ti bi zott ság fel ál lí tá sá ról*

1. Az Or szág gyû lés az Ál la mi Szám ve võ szék rõl  szóló
1989. évi XXXVIII. tör vény 7.  § (1) be kez dé sé re fi gye -
lem mel az Ál la mi Szám ve võ szék el nö ké nek és alelnö -
keinek meg vá lasz tá sá hoz szük sé ges je lö lés ér de ké ben
– a Ház sza bály 34.  § (1) be kez dé se, il let ve 35.  §-a alap -
ján – ese ti bi zott sá got hoz lét re.

2. A bi zott ság neve: az Ál la mi Szám ve võ szék el nö két
és al el nö ke it je lö lõ bi zott ság (a továb biak ban: bi zott ság).

3. A bi zott ság fel ada ta: je lölt ál lí tá sa az Ál la mi Szám -
ve võ szék el nö ki és két al el nö ki tiszt sé gé re.

4. A bi zott ság nyolc tag ból áll. A bi zott ság tag jai a
 következõk:

El nök: Ko vács Ti bor (MSZP)
Al el nök: Tál lai And rás (Fi desz)
Ta gok: Bold vai Lász ló (MSZP)

Far kas Imre (MSZP)
dr. Ké ke si Ti bor (MSZP)
dr. Dan csó Jó zsef (Fi desz)
dr. Ru bovsz ky György (KDNP)
La kos Imre (SZDSZ)

5. Az Ál la mi Szám ve võ szék el nök je lölt jé vé, il let ve
 alelnökjelöltjévé az vá lik, aki leg alább hat bi zott sá gi tag
„igen” sza va za tát meg kap ta.

6. Az Or szág gyû lés fel ké ri a bi zott sá got, hogy a je löl tek
sze mé lyé rõl leg ké sõbb 2009. no vem ber 1-jé ig dönt sön.

7. A bi zott ság meg bí za tá sa az Ál la mi Szám ve võ szék
el nö ké nek és al el nö ke i nek meg vá lasz tá sá ig tart.

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2009. má jus 18-i ülés nap ján fo gad ta el.
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8. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.
 Ezzel egy ide jû leg az Ál la mi Szám ve võ szék al el nö ke it
 jelölõ ese ti bi zott ság fel ál lí tá sá ról  szóló 27/2006. (VI. 27.)
OGY ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Mór ing Jó zsef At ti la s. k., Po do lák György s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
46/2009. (V. 22.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról  szóló

14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról*

Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt -
ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról  szóló
14/2006. (V. 31.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint
 módosul:

Az Or szág gyû lés

a Kör nye zet vé del mi bi zott ság ba
Ka to na Kál mán ko ráb ban meg üre se dett he lyé re
dr. Nagy An dort
a bi zott ság el nö ké vé,

a Sport- és tu risz ti kai bi zott ság ba
Len gyel Zol tán ko ráb ban meg üre se dett he lyé re
Szij jár tó Pé tert
a bi zott ság al el nö ké vé,

az Eu ró pai ügyek bi zott sá gá ba
Kõ he gyi Ist ván he lyett
dr. Ve res Já nost,

a Kül ügyi és ha tá ron túli ma gya rok bi zott sá gá ba
Mes ter há zy At ti la he lyett
Kõ he gyi Ist vánt
a bi zott ság tag já vá

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Mór ing Jó zsef At ti la s. k., Po do lák György s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2009. má jus 18-i ülés nap ján fo gad ta el.

A köz tár sa sá gi el nök
ha tá ro za tai

A köztársasági elnök
64/2009. (V. 22.) KE

határozata

bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Al kot mány 48.  § (2) be kez dé se, va la mint a bíró -
ságok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi
LXVI. tör vény 4.  § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos
Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács elõ ter jesz tésére

le mon dá sá ra te kin tet tel

Nagy né dr. Mu csi Esz ter Ju di tot 2009. má jus 31-ei ha -
tállyal,

dr. Ke nye res Ti bort 2009. jú li us 21-ei ha tállyal,

nyug ál lo mány ba he lye zés irán ti ké rel mé re

dr. Sza bó Gyu lát 2009. de cem ber 31-ei ha tállyal,

a fel sõ kor ha tár el éré se  miatt

dr. Szi ge ti Ág nest 2010. már ci us 3-ai ha tállyal

bí rói tiszt sé gé bõl fel men tem;

dr. Ba log Ka ta lint,

dr. Ger gó Bri git tát,

dr. Grin Mi lé nát,

dr. Gyu ri cza Zsol tot,

dr. Páv lisz Be at rix Haj nal kát,

dr. Pe recz And rás Pált és

Rad na i né dr. Soly mo si Vik tó ri át 2009. jú ni us 1. nap já -
tól ha tá ro zat lan idõ tar tam ra bí ró vá,

dr. Kán tor Ve ro ni kát,

dr. Pfe i fer Pé tert,

dr. Soly mo si Ist vánt és

dr. Ste in hof Ka ta lin Esz tert a 2009. jú ni us 1. nap já tól
2012. má jus 31. nap já ig ter je dõ idõ tar tam ra bí ró vá

ki ne ve zem.

Bu da pest, 2009. má jus 13.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

KEH ügy szám: IV-4/02028/2009.
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A köztársasági elnök
65/2009. (V. 22.) KE

határozata

egyetemi tanári kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban meg ál -
la pí tott jog kö röm ben, a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 100.  §-ának b) pont ja alap ján, az ok ta -
tá si és kul tu rá lis mi nisz ter nek – a fenn tar tó val egyet ér tés -
ben tett – ja vas la tá ra

dr. Mar ti na Ec kardt, az And rás sy Gyu la Bu da pes ti
 Német Nyel vû Egye tem egye te mi do cen sét

2009. má jus 15. nap já val ki ne ve zem egye te mi ta nár rá.

Bu da pest, 2009. má jus 14.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2009. má jus 15.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-3/002121/2009.

A köztársasági elnök
66/2009. (V. 22.) KE

határozata

nyugállományú altábornagyi elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
tésére dr. Ben csik Ist ván nyug ál lo má nyú ve zér õr na gyot
2009. má jus 21-ei ha tállyal nyug ál lo má nyú al tá bor naggyá
elõ lép te tem.

Bu da pest, 2009. má jus 13.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2009. má jus 15.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-6/01971/2009.

A Kor mány tag ja i nak
ha tá ro za tai

A külügyminiszter 
21/2009. (V. 22.) KüM

határozata

az Európai Rádiótávközlési Hivatal (ERO)
létrehozásáról szóló, Hágában, 1993. június 23.

napján kelt Egyezmény és 2002. december 17-én kelt
Módosító Okiratának kihirdetésérõl szóló 2006. évi
XXXIX. törvény 4. és 5. §-ainak hatálybalépésérõl

A 2006. évi XXXIX. tör vénnyel, a Ma gyar Köz löny
2006. évi 22. szá má ban ki hir de tett, az Eu ró pai Rá dió táv -
köz lé si Hi va tal (ERO) lét re ho zá sá ról szó ló, Há gá ban,
1993. jú ni us 23. nap ján kelt Egyez mény 2002. de cem ber
17-én kelt Mó do sí tó Ok ira tá nak 2. cik ke az aláb bi ak
 szerint ren del ke zik a ha tály ba lé pés rõl:

„Az Egyez mény 20. cik ké ben fog lalt ren del ke zé sek
sze rint a mó do sí tott Egyez mény min den Szer zõ dõ Fél
 vonatkozásában azon idõ pon tot kö ve tõ har ma dik hó nap
elsõ nap ján lép ha tály ba, ami kor a Dán Kor mány értesí -
tette a Szer zõ dõ Fe le ket ar ról, hogy min den Szer zõ dõ Fél -
tõl meg kap ta a ra ti fi ká lás ra, az el fo ga dás ra vagy a jóvá -
hagyásra vo nat ko zó ér te sí té se ket.”

A Dán Ki rály ság ér te sí té sé nek meg fe le lõ en a Mó do sí tó
Ok irat ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ja: 2009. jú li us 1.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban az Eu ró pai Rá dió -
táv köz lé si Hi va tal (ERO) lét re ho zá sá ról szó ló, Há gá ban,
1993. jú ni us 23. nap ján kelt Egyez mény és 2002. de cem -
ber 17-én kelt Mó do sí tó Ok ira tá nak ki hir de té sé rõl szó ló
2006. évi XXXIX. tör vény 6. § (3) be kez dé sé vel meg ál la -
pí tom, hogy az Eu ró pai Rá dió táv köz lé si Hi va tal (ERO)
lét re ho zá sá ról szó ló, Há gá ban, 1993. jú ni us 23. nap ján
kelt Egyez mény és 2002. de cem ber 17-én kelt Mó do sí tó
Ok ira tá nak ki hir de té sé rõl szó ló 2006. évi XXXIX. tör -
vény 4–5. §-ai 2009. jú li us 1. nap ján lép nek ha tály ba,
 ezzel egy ide jû leg a 2. § ha tá lyát vesz ti.

Dr. Ba lázs Pé ter s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um, sem az Igaz-
ságügyi és Ren dészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bálja rész ben pó tolni ez a kiad-
vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te ket is egy sé ges
szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol gár el ér hes se,
meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Példányonként megvásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Könyvesházban (te l.: 321-2136, fax: 321-5275), va lamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alat ti Közlönyboltban (te l.: 318-8411), il letve meg rendelhetõ a kiadó ügyfél szolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.
A Ha tá ro za tok Tára hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Pos ta Zrt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411),
 illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2009. évi éves elõ fi ze té si díj: 151 452 Ft. Egy pél dány ára: 315 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +270 Ft.
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