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Tar ta lom jegy zék

82/2011. (V. 18.) Korm. 
rendelet

A környezeti hatások jelentõségének vizsgálatával összefüggésben egyes
kormányrendeletek módosításáról 11687

23/2011. (V. 18.) NEFMI 
rendelet

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes
kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 11738

24/2011. (V. 18.) NEFMI 
rendelet

Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes
szabályairól 11738

25/2011. (V. 18.) NEFMI 
rendelet

A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjának, a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi
Programjának és a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Kollégiumi-Szakiskolai Programjának támogatása igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes
szabályairól 11778

21/2011. (V. 18.) NFM 
rendelet

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az 
éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet 
módosításáról 11799

38/2011. (V. 18.) VM 
rendelet

A környezeti hatások jelentõségének vizsgálatával összefüggésben egyes
rendeletek módosításáról 11799

39/2011. (V. 18.) VM 
rendelet

Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis
támogatásokról 11802

1145/2011. (V. 18.) Korm. 
határozat

A 2011. évi népszámlálás feldolgozási feladataihoz kapcsolódó
közbeszerzési eljárás megindításának engedélyezésérõl 11806

1146/2011. (V. 18.) Korm. 
határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a
gazdasági és mûszaki együttmûködésrõl szóló megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról 11806

1147/2011. (V. 18.) Korm. 
határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ausztrália, Kanada, India, Új-Zéland,
Dél-Afrika, és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
Kormányai között a Brit Nemzetközösség fegyveres erõinek tagjai Magyar
Köztársaság területén található hadisírjainak gondozásáról szóló
Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 11807

1148/2011. (V. 18.) Korm. 
határozat

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK
rendelet alapján bevezetésre kerülõ elektronikus adatcserével kapcsolatos
kormányzati feladatokról 11807

1149/2011. (V. 18.) Korm. 
határozat

A kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal
összefüggõ kormányzati feladatok ellátásáért felelõs kormánybiztos
kinevezésérõl és feladatairól 11810
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1150/2011. (V. 18.) Korm. 
határozat

A Tudományos és Technológiai Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági
társasággá történõ átalakításáról 11811

1151/2011. (V. 18.) Korm. 
határozat

A Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány megszüntetésérõl 11812

1152/2011. (V. 18.) Korm. 
határozat

Az Oktatásért Közalapítvány megszüntetésérõl 11814

1153/2011. (V. 18.) Korm. 
határozat

A Wesselényi Miklós Sportközalapítvány megszüntetésérõl 11815

1154/2011. (V. 18.) Korm. 
határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ
átcsoportosításról 11817

1155/2011. (V. 18.) Korm. 
határozat

A „Szajol (kiz.) – Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása” címû
nagyprojekt támogatásának növelésérõl 11818

41/2011. (V. 18.) ME 
határozat

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bahreini Királyság, az Egyiptomi Arab
Köztársaság, az Iraki Köztársaság, India, Szingapúr, a Szíriai Arab
Köztársaság, a Török Köztársaság, valamint az Ománi Szultanátus Kormánya 
közötti kétoldalú légiközlekedési megállapodások létrehozására adott
felhatalmazásról 11818

55/2011. (V. 18.) OVB 
határozat

Az Országos Választási Bizottság határozata 11819
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelete
a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdésében, 
az 1–7. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában,
a 8–11. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés l) pontjában,
a 12–25. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3., 12. és
19. pontjában,
a 26., 30. és 33. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában és  az épített 
környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában,
a 30. § tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a vasúti
közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 29. és 30. §, valamit a 34. § tekintetében a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában és  az
épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában,
a 35–38. § és a 42–47. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §
(1) bekezdés s) pontjában,
a 42–44. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában,
az 51–54. § tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés u) pontjában és  az épített környezet
alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában, valamint
a 61–63. § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vkr.) 2. §
(3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kérelem elbírálása során vizsgálni és a határozatban rögzíteni kell különösen:)
„c) a tervezés és a megvalósítás környezet- és természetvédelmi követelményeit, valamint azt, hogy a 2. mellékletben
szereplõ vízimunka, a vízilétesítmény megépítése vagy a vízhasználat alapján jelentõs környezeti hatások
feltételezhetõk-e;”

2. § A Vkr. 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A kérelem elbírálása során vizsgálni kell azt, hogy a tervezett vízimunka, a vízilétesítmény – tekintettel az annak
gyakorlásával, illetve elhelyezésével érintett és vízgazdálkodási szempontból összefüggõ térségre – mennyiben felel
meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek, valamint ha a vízimunka, a vízilétesítmény
a 2. mellékletben szerepel, akkor azt is, hogy a tevékenység alapján jelentõs környezeti hatások feltételezhetõk-e.”

3. § A Vkr. az 5. §-t követõen a következõ alcímmel egészül ki:
„Az eljárás felfüggesztése és a döntés közzététele
5/A. § A vízügyi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján az
eljárást felfüggeszti, ha az eljárásban megállapította, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai jelentõsek.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 52. szám 11687



5/B. § A vízügyi hatóság – annak jogerõre emelkedésére tekintet nélkül – a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályairól szóló törvény szabályai szerint nyilvánosan közzéteszi azt a határozatot, valamint a felfüggesztés
tárgyában hozott végzést, 
a)  amelyet a 2. számú mellékletben szereplõ vízimunka, vízilétesítmény megépítése vagy a vízhasználat
engedélyezése tárgyában hozott, és 
b)  amely tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély
nem szükséges.”

4. § A Vkr. 18. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A felügyelõség a szennyvízelvezetõ és -tisztító mû káros szennyezése esetén)
„b) a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól szóló kormányrendelet szerint határoz a csatornabírság
megállapításáról, valamint kérelemre vagy hivatalból indított eljárás eredményeként a szennyvízelvezetõ mûbe
bebocsátott szennyvíz egyedi, a jogszabályi küszöbértéknél enyhébb vagy szigorúbb küszöbértékének
megállapításáról. Ennek során a közmûves ivóvízellátásról és a közmûves szennyvízelvezetésrõl szóló 38/1995. (IV. 5.)
Korm. rendelet 2. számú mellékletében megadott anyagok bevezetési feltételeirõl is határoz.”

5. § A Vkr. 27. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletnek a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított rendelkezéseit
a Mód. Kr. hatálybalépését követõen indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.
(5) Ez a rendelet 
a)   az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i
85/337/EGK tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének, 
b)   az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv
módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének, valamint  
c)   a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételérõl, valamint a
nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi
irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének 
való megfelelést szolgálja.”

6. § A Vkr. az e rendelet 1. melléklete szerinti 2. melléklettel egészül ki, egyidejûleg a Vkr. jelenlegi mellékletének
számozása 1. mellékletre változik. 

7. § A Vkr. 21. § (6) bekezdésében a „melléklete” szövegrész helyébe az „1. melléklete” szöveg lép.

2. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 
 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

8. § A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 6. §-a a következõ
(2) és (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A katonai építésügyi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
alapján az eljárást felfüggeszti, ha az eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség
szakhatósági állásfoglalásában megállapította, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai jelentõsek.
A felfüggesztésrõl szóló végzésnek tartalmaznia kell a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség megnevezését, valamint állásfoglalása rendelkezõ részét és indokolását.
(3) A katonai építésügyi hatóság – annak jogerõre emelkedésére tekintet nélkül – a közigazgatási hatósági eljárás
általános szabályairól szóló törvény szabályai szerint nyilvánosan közzéteszi azt a határozatot, valamint a felfüggesztés 
tárgyában hozott végzést és a szakhatósági állásfoglalást, amit olyan eljárásban hozott, amelyben a szakhatóságként
eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség a tevékenység következtében várható környezeti
hatások jelentõségét vizsgálta.” 
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9. § A Hkr. 7. § (2) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki: 
(Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:)
„g) ha az engedélyezési eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott
olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el 
vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül, az 1. számú melléklet 4. pontja szerinti esetben a
kérelemhez mellékelni kell a Khvr. mellékletében meghatározott, a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatára
szolgáló adatlapot.”

10. § A Hkr. a következõ 10. és 11. §-sal egészül ki:
„10. § E rendeletnek a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított rendelkezéseit
a Mód. Kr. hatálybalépését követõen indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.
11. § Ez a rendelet 
a)  az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK 
tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének, 
b)  az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv
módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének, valamint  
c)  a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételérõl, valamint a
nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi
irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének 
való megfelelést szolgálja.”

11. § A Hkr. 1. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul. 

3. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

12. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (3) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:  
(A tevékenység megkezdéséhez, ha az)
„f) a 3. számú mellékletben szerepel, azonban nem éri el a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbértéket, vagy a
3. számú mellékletben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, de a környezetvédelmi, természetvédelmi
és vízügyi felügyelõség (a továbbiakban: felügyelõség) más hatósági, szakhatósági eljárásban megállapította, hogy a
tevékenység várható környezeti hatásai jelentõsek, akkor környezeti hatásvizsgálati eljárás alapján környezetvédelmi”
(engedély szükséges.)

13. § A Kr. 2. § (2) bekezdése a következõ d)–f) ponttal egészül ki:
(A környezeti hatásvizsgálati eljárás szempontjából)
„d) kapcsolódó létesítmény: a tevékenységet elõsegítõ, kiegészítõ, kiszolgáló építmény a telepítés helyén;
e)  összetartozó tevékenység: a 3. számú melléklet szerinti és az 1. vagy 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységgel
azonos, a környezethasználó által e tevékenységekkel azonos vagy szomszédos ingatlanon, közös beruházási céllal
megkezdeni tervezett olyan tevékenység, amely a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbérték alá esik,
azonban megkezdése esetén az 1. vagy 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységgel együtt a 3. számú mellékletben
meghatározott küszöbérték teljesül;
f)   területfoglalás: a tevékenység megvalósításához szükséges telek vagy telkek teljes és összes területe.”

14. § A Kr. a 2. §-t követõen a következõ fejezettel egészül ki:
 „MÁS HATÓSÁGI, SZAKHATÓSÁGI ELJÁRÁSBAN A KÖRNYEZETI HATÁSOK JELENTÕSÉGÉNEK VIZSGÁLATA
2/A. § (1) A 3. számú melléklet szerinti olyan tevékenység esetén, amely nem éri el a 3. számú mellékletben
meghatározott küszöbértéket, vagy a 3. számú mellékletben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül,
kormányrendeletben meghatározott esetekben a felügyelõség – a környezethasználó által benyújtott, a 13. számú
melléklet szerinti adatlap alapján – elõzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül, más hatósági, szakhatósági eljárásban
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az 5. számú mellékletben foglaltak szerint vizsgálja, hogy a tevékenység következtében jelentõs környezeti hatások
feltételezhetõk-e. 
(2) Jelentõs környezeti hatás feltételezése esetén a felügyelõség szakhatósági állásfoglalásában, vagy a felügyelõség
saját hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárás során hozott, az eljárás felfüggesztésérõl szóló végzésben – a 6. számú
melléklet figyelembevételével – megállapítja a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt eljárást megelõzõ, elõzetes szakhatósági állásfoglalás kérése esetén az ügyfél
a 13. számú melléklet szerinti adatlapon túl – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – az engedélyezési eljáráshoz
szükséges teljes engedélyezési tervdokumentációt vagy építészeti-mûszaki dokumentációt és mellékleteket nyújtja
be a felügyelõségnek.
(4) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkr.)
a)  8/A. §-ának (2a) bekezdése szerinti esetben,
b)  8/D. §-ának (2) bekezdése szerinti esetben, ha az Nkr. 8/D. § (1) bekezdésének f) pontjában foglalt szakhatósági
eljárásban a szakhatóság azon szakkérdést vizsgálja, hogy a tevékenység következtében jelentõs környezeti hatások
feltételezhetõk-e, valamint
c)  8/E. §-ának (1a) bekezdése szerinti esetben 
az ügyfél – a 13. számú melléklet szerinti adatlapon túl – a 14. számú melléklet szerinti dokumentumokat nyújtja be a
felügyelõségnek.”

15. § A Kr. 3. § (1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki: 
[A környezethasználó – az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével – elõzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani
a felügyelõséghez, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely]
„c) összetartozó tevékenységnek minõsül és a 2/A. §-ban meghatározott eljárás lefolytatására nem került sor.”

16. § A Kr. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„(1) A környezeti hatásvizsgálati eljárást a felügyelõség a környezethasználó kérelmére indítja meg. A kérelem mellé
csatolni kell – ha történt elõzetes vizsgálat vagy elõzetes konzultáció, az azt lezáró határozatra vagy az annak során
adott véleményre, továbbá a 2/A. §-ban meghatározott esetben a felügyelõség szakhatósági állásfoglalásában vagy a
felügyelõség saját hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárás során hozott, az eljárás felfüggesztésérõl szóló
végzésben foglaltakra figyelemmel készített – környezeti hatástanulmányt.”

17. § A Kr. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„18. § A felügyelõség az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást új tevékenység esetén a
környezethasználó – az elõzetes vizsgálatot lezáró határozat, vagy ha történt elõzetes konzultáció, az annak során
adott vélemény, vagy a környezeti hatásvizsgálati eljárást lezáró végzés szerint, valamint a 8. számú melléklet
figyelembevételével elkészített – kérelmére indítja meg. A kérelem egyes részeit a 8. számú mellékletben
meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelõ részszakterületeken – a környezetvédelmi, természetvédelmi,
vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértõi tevékenységrõl szóló jogszabály alapján – szakértõi jogosultsággal rendelkezõ 
szakértõ készíti el. A kérelmet nyolc nyomtatott példányban és egy példányban elektronikus adathordozón kell
benyújtani.”

18. § A Kr. 24. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az összevont eljárást a felügyelõség a környezethasználó – az elõzetes vizsgálatot lezáró határozat, vagy ha történt 
elõzetes konzultáció, az annak során adott vélemény, továbbá a 6–8. számú melléklet figyelembevételével elkészített
– kérelmére indítja meg.”

19. § A Kr. a következõ 29/B. §-sal egészül ki:
„29/B. § E rendeletnek a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mkr4.) megállapított rendelkezéseit az Mkr4.
hatálybalépését követõen indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.”

20. § A Kr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

21. § A Kr. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

11690 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 52. szám



22. § A Kr. 4. számú melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul. 

23. § A Kr. az e rendelet 6. melléklete szerinti 13. számú melléklettel egészül ki. 

24. § A Kr. az e rendelet 7. melléklete szerinti 14. számú melléklettel egészül ki.

25. § A Kr. 
a) 1. § (2) bekezdésben az „1–140., 142–144. pontjában” szövegrész helyébe az „1–127., 129–131. pontjában”, 
b) 1. § (4) bekezdésében az „az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség

(a továbbiakban: felügyelõség)” szövegrész helyébe az „a felügyelõség”, 
c) 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „39. pontjában” szövegrész helyébe a „37. c) pontjában”,
d) 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „142. pontjában” szövegrész helyébe a „129. pontjában”,
e) 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „143. pontjában” szövegrész helyébe a „130. pontjában”,
f) 11. § (1) bekezdés b) pontjában a „141. pontjában” szövegrész helyébe a „128. pontjában”,
g) 12. § (4) bekezdésében a „Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, illetve az általa kijelölt szerv

(a továbbiakban: Minisztérium)” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium, illetve az általa kijelölt szerv (a továbbiakban együtt: Minisztérium)”, 

h) 15. § (4) bekezdésében, valamint 23. § (2) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „Minisztérium”,
valamint 

i) 23. § (5) bekezdésében 
ia) az „a 96/61/EK tanácsi irányelv szerinti” szövegrész helyébe az „a környezetszennyezés integrált

megelõzésérõl és csökkentésérõl szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi irányelv szerinti”
ib) a „környezetvédelmi és vízügyi” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért felelõs” 
szöveg lép. 

4. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

26. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkr.) 8/A. §-a a következõ
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 3. melléklet 8. pontjában foglalt eljárás esetében, azon szakkérdés vizsgálatára vonatkozóan, hogy a
tevékenység következtében jelentõs környezeti hatások feltételezhetõk-e, az eljárásban szakhatóságként kijelölt
hatóság az ügyfélnek az eljárás megindulása elõtt benyújtott kérelmére – az állásfoglalás közlésétõl számított hat
hónapig felhasználható – elõzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. A közlekedési hatóság az elõzetes szakhatósági
állásfoglalást az eljárásában azon szakkérdés vizsgálatára vonatkozóan, hogy a tevékenység következtében jelentõs
környezeti hatások feltételezhetõk-e, szakhatósági állásfoglalásként elfogadja, ha a hozzá, illetve a szakhatósághoz
korábban benyújtott kérelem és a hozzá tartozó engedélyezési tervdokumentáció – a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 
2/A. § (4) bekezdése alapján meghatározott – részeinek tartalma azonos.”

27. § Az Nkr. 8/B. § (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 
(A Kormány a polgári repülõtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének
engedélyezésére, a repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya
alá tartozó általános építmények fennmaradásának engedélyezésére, megszüntetésére és fejlesztésére irányuló
eljárásban)
„f) ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem
szükséges, vagy az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység
megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a
tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül, az V. osztályú repülõtér kivételével – annak elbírálása
kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, a
tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek, a környezeti zaj és rezgés elleni védelemre vonatkozó
szabályoknak, a felszín alatti vizek és ivóvízbázisok védelmére vonatkozó szabályoknak a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett megfelel-e, valamint hogy a tevékenység következtében jelentõs környezeti hatások
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feltételezhetõk-e – elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget, másodfokú
eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget,”
(szakhatóságként jelöli ki.)

28. § Az Nkr. 8/D. § (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 
(A Kormány a vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárásban,)
„f) ha az építmény külterületen, továbbá belterületen egyedi tájértéken, természeti területen, országos jelentõségû
védett természeti területen, Natura 2000 területen vagy barlang védõövezetén valósul meg, és a tevékenység
megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy az
engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását 
szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított
feltétel nem teljesül – annak elbírálása kérdésében, hogy az építmény vagy az építési tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, továbbá hogy a
tevékenység következtében jelentõs környezeti hatások feltételezhetõk-e – elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Fõfelügyelõséget,”
(szakhatóságként jelöli ki.)

29. § Az Nkr. 8/E. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az 5. melléklet I.1., II., III.1., valamint IV.1. pontjaiban foglalt eljárás esetében, azon szakkérdés vizsgálatára
vonatkozóan, hogy a tevékenység következtében jelentõs környezeti hatások feltételezhetõk-e, az eljárásban
szakhatóságként kijelölt hatóság az ügyfélnek az eljárás megindulása elõtt benyújtott kérelmére – az állásfoglalás
közlésétõl számított hat hónapig felhasználható – elõzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. A hajózási hatóság az
elõzetes szakhatósági állásfoglalást az eljárásában azon szakkérdés vizsgálatára vonatkozóan, hogy a tevékenység
következtében jelentõs környezeti hatások feltételezhetõk-e, szakhatósági állásfoglalásként elfogadja, ha a hozzá,
illetve a szakhatósághoz korábban benyújtott kérelem és a hozzá tartozó engedélyezési tervdokumentáció – a Khvr.
2/A. § (4) bekezdése alapján meghatározott – részeinek tartalma azonos.” 

30. § Az Nkr. a 8/F. §-t követõen a következõ alcímmel egészül ki:
„A környezeti hatások jelentõségének vizsgálatával kapcsolatos rendelkezések
8/G. § (1) A Hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján az
eljárást felfüggeszti, ha az eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség szakhatósági
állásfoglalásában megállapította, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai jelentõsek. A felfüggesztésrõl szóló
végzésnek tartalmaznia kell a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség
megnevezését, valamint állásfoglalása rendelkezõ részét és indokolását.
(2) A Hatóság – annak jogerõre emelkedésére tekintet nélkül – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól
szóló törvény szabályai szerint nyilvánosan közzéteszi azt a határozatot, valamint a felfüggesztés tárgyában hozott
végzést és a szakhatósági állásfoglalást, amit olyan eljárásban hozott, amelyben a szakhatóságként eljáró
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség a tevékenység következtében várható környezeti
hatások jelentõségét vizsgálta.
(3) A 3. melléklet 8. pontjában, az 5. melléklet I.1., II., III.1. és IV.1. pontjaiban, valamint 8/D. § (1) bekezdés f) pontjában
foglalt esetekben, ha az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység
megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a
tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül, az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell
a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatára szolgáló – a Khvr.-ben meghatározott – adatlapot.
(4) Ha a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség a környezeti hatások jelentõségét elõzetes
szakhatósági állásfoglalásban vizsgálja, az elõzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásához az ügyfélnek a Khvr.
2/A. §-ának (4) bekezdése szerinti dokumentumokat kell benyújtania.”
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31. § Az Nkr. „Hatálybalépés” alcíme a következõ 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B. § E rendeletnek a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított rendelkezéseit
a Mód. Kr. hatálybalépését követõen indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.”

32. § Az Nkr. 10. § (3) bekezdése a következõ d)–f) ponttal egészül ki: 
(Ez a rendelet)
„d)  az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i
85/337/EGK tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének, 
e)   az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv
módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének, továbbá
f)   a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételérõl, valamint a
nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi
irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének”
(való megfelelést szolgálja.)

33. § Az Nkr. 3. melléklete e rendelet 8. melléklete szerint módosul.

34. § Az Nkr. 5. melléklete e rendelet 9. melléklete szerint módosul.

5. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

35. § A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 3. §-a a
következõ (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A bányafelügyelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján az
eljárást felfüggeszti, ha az eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség szakhatósági
állásfoglalásában megállapította, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai jelentõsek. A felfüggesztésrõl szóló
végzésnek tartalmaznia kell a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség
megnevezését, valamint állásfoglalása rendelkezõ részét és indokolását.
(9) A bányafelügyelet – annak jogerõre emelkedésére tekintet nélkül – a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályairól szóló törvény szabályai szerint nyilvánosan közzéteszi azt a határozatot, valamint a felfüggesztés
tárgyában hozott végzést és a szakhatósági állásfoglalást, amit olyan eljárásban hozott, amelyben a szakhatóságként
eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség a tevékenység következtében várható környezeti
hatások jelentõségét vizsgálta.”

36. § A Bkr. 4/A. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha az engedélyezési eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott
olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el 
vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül, az (1) bekezdés szerinti esetben a kérelemhez
mellékelni kell a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatára szolgáló – a Khvr.-ben meghatározott – adatlapot.”

37. § A Bkr. a következõ 8. és 9. §-sal egészül ki:
„8. § E rendeletnek a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított rendelkezéseit
a Mód. Kr. hatálybalépését követõen indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.
9. § Ez a rendelet
a)  az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK 
tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének, 
b)  az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv
módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének,  továbbá
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c)  a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételérõl, valamint a
nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi
irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének
való megfelelést szolgálja.”

38. § A Bkr. 2. melléklete e rendelet 10. melléklete szerint módosul. 

6. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelölésérõl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

39. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl szóló
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 39. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkr.)
a)  8/A. §-ának (2a) bekezdés szerinti esetben, 
b)  8/D. §-ának (2) bekezdése szerinti esetben, ha az Nkr. 8/D. § (1) bekezdésének f) pontjában foglalt szakhatósági
eljárásban a szakhatóság azon szakkérdést vizsgálja, hogy a tevékenység következtében jelentõs környezeti hatások
feltételezhetõk-e, valamint
c)  8/E. §-ának (1a) bekezdése szerinti esetben,
elõzetes szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló eljárásban, a felügyelõség szakhatósági állásfoglalását a
megkeresés beérkezését követõ naptól számított harminc napon belül köteles megadni.”

40. § A Korm. r. 41. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított rendelkezéseit
a Mód. Kr. hatálybalépését követõen indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.”

41. § A Korm. r. 42. §-a a következõ c) és d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következõ uniós aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„c) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i
85/337/EGK tanácsi irányelv 2. és 4. cikke, valamint II. és III. melléklete, 
d)  az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv
módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikke.”

7. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

42. § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ver.) a következõ 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságokról
szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mkerk.) 5. melléklet 5. pont 3. sora szerinti esetben, ha az
engedélyezési eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység
megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a Khvr.-ben a
tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, a kérelemhez mellékelni kell a környezeti hatások jelentõségének
vizsgálatára szolgáló – a Khvr.-ben meghatározott – adatlapot.”

43. § A Ver. 6. §-a a következõ (1) és (2) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A Hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló  törvény alapján az eljárást
felfüggeszti, ha az eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség szakhatósági
állásfoglalásában megállapította, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai jelentõsek. A felfüggesztésrõl szóló
végzésnek tartalmaznia kell a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség
megnevezését, valamint állásfoglalása rendelkezõ részét és indokolását.
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(2) A Hatóság – annak jogerõre emelkedésére tekintet nélkül – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól
szóló törvény szabályai szerint nyilvánosan közzéteszi azt a határozatot, valamint a felfüggesztés tárgyában hozott
végzést és a szakhatósági állásfoglalást, amit olyan eljárásban hozott, amelyben a szakhatóságként eljáró
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség a tevékenység következtében várható környezeti
hatások jelentõségét vizsgálta.”

44.§ A Ver. a következõ 41. és 42. §-sal egészül ki:
„41. § E rendeletnek a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított rendelkezéseit
a Mód. Kr. hatálybalépését követõen indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.
42. § Ez a rendelet 
a)  az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK 
tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének, 
b)  az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv
módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének, valamint  
c)  a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételérõl, valamint a
nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi
irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének 
való megfelelést szolgálja.”

8. Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenõrzésrõl szóló 
193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

45. § Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenõrzésrõl szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ékr.) „A hatósági döntés közlése és kézbesítése” alcíme a következõ 13/A. §-sal egészül ki: 
„13/A. § Az építésügyi hatóság – annak jogerõre emelkedésére tekintet nélkül – a közigazgatási hatósági eljárás
általános szabályairól szóló törvény szabályai szerint nyilvánosan közzéteszi azt a határozatot, valamint a felfüggesztés 
tárgyában hozott végzést és a szakhatósági állásfoglalást, amit az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem
tárgyában olyan eljárásban hozott, amelyben a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség a tevékenység következtében várható környezeti hatások jelentõségét vizsgálta.”

46. § Az Ékr. „Eljárás felfüggesztése” alcíme a következõ 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § Az építésügyi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
alapján az eljárást felfüggeszti, ha az eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség
szakhatósági állásfoglalásában megállapította, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai jelentõsek.
A felfüggesztésrõl szóló végzésnek tartalmaznia kell a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség megnevezését, valamint állásfoglalása rendelkezõ részét és indokolását.”

47. § Az Ékr. 25. § (5) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:  
(Elvi építési engedélykérelemhez – a tartalomtól függõen – mellékelni kell:)
„e) az 5. melléklet 8.9. pontjában foglalt esetben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Khvkr.) meghatározott, a
környezeti hatások jelentõségének vizsgálatára szolgáló adatlapot.”

48. § Az Ékr. a következõ 49. és 50. §-sal egészül ki:
„49. § E rendeletnek a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Kr3.) megállapított rendelkezéseit a Kr3.
hatálybalépését követõen indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.
50. § Ez a rendelet
a)  az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK 
tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének, 
b)  az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv
módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének, valamint
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c)  a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételérõl, valamint a
nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi
irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének
való megfelelést szolgálja.”

49. § Az Ékr. 5. melléklete e rendelet 11. melléklete szerint módosul. 

50. § (1) Az Ékr. 27. § (5) bekezdés a) pontjában az „a)–d) pontjában” szövegrész helyébe az „a)–e) pontjában” szöveg lép.
(2) Az Ékr. 27. § (5) bekezdés c) pontjában „a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Khvkr.)” szövegrész helyébe az „a Khvkr.-ben”
szöveg lép.

9. A repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének
és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

51. § A repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és
megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rr.) a következõ 4/A. §-sal
egészül ki:
„4/A. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/B. § (2) bekezdésének f) pontjában
foglalt esetben, ha az engedélyezési eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletében
meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott
küszöbértéket nem éri el vagy a Khvr.-ben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, a kérelemhez mellékelni 
kell a Khvr.-ben meghatározott, a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatára szolgáló adatlapot.”

52. § Az Rr. II. fejezete a következõ 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) A légiközlekedési hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvény alapján az eljárást felfüggeszti, ha az eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség szakhatósági állásfoglalásában megállapította, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai
jelentõsek. A felfüggesztésrõl szóló végzésnek tartalmaznia kell a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõség megnevezését, valamint állásfoglalása rendelkezõ részét és indokolását.
(2) A légiközlekedési hatóság – annak jogerõre emelkedésére tekintet nélkül – a közigazgatási hatósági eljárás
általános szabályairól szóló törvény szabályai szerint nyilvánosan közzéteszi azt a határozatot, valamint a felfüggesztés 
tárgyában hozott végzést és a szakhatósági állásfoglalást, amit olyan eljárásban hozott, amelyben a szakhatóságként
eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség a tevékenység következtében várható környezeti
hatások jelentõségét vizsgálta.”

53. § Az Rr. 20. alcíme a következõ 43/B. §-sal egészül ki:
„43/B. § E rendeletnek a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Kr.) megállapított rendelkezéseit a Kr.
hatálybalépését követõen indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.”

54. § Az Rr. 21. alcíme helyébe a következõ alcím lép:
„21. Az Európai Unió jogának való megfelelés
44. § Ez a rendelet
a)  az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK 
tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének,
b)  az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv
módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének, valamint
c)  a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételérõl, valamint a
nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi
irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének
való megfelelést szolgálja.”
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10. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági
hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

55. § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mkekr.) 18. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Kormány a Hivatalnak a 13. § (2) bekezdés l) pontja szerinti engedélyezési eljárásában, ha az engedély a
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy
folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben
megállapított feltétel nem teljesül – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység következtében jelentõs
környezeti hatások feltételezhetõk-e – elsõ fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõséget
szakhatóságként jelöli ki.”

56. § Az Mkekr. a következõ 15/A. alcímmel egészül ki:
„15/A. A környezeti hatások jelentõségnek vizsgálatával kapcsolatos rendelkezések
23/A. § (1) A 3. melléklet 4. pontja szerinti esetben, ha az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében
meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott
küszöbértéket nem éri el vagy a Khvr.-ben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, valamint a 18. §
(5) bekezdésben foglalt esetekben az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a környezeti hatások jelentõségének
vizsgálatára szolgáló – a Khvr.-ben meghatározott – adatlapot.
(2) A Hivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján az eljárást
felfüggeszti, ha az eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség szakhatósági
állásfoglalásában megállapította, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai jelentõsek. A felfüggesztésrõl szóló
végzésnek tartalmaznia kell a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség
megnevezését, valamint állásfoglalása rendelkezõ részét és indokolását.
(3) A Hivatal – annak jogerõre emelkedésére tekintet nélkül – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól
szóló törvény szabályai szerint nyilvánosan közzéteszi azt a határozatot, valamint a felfüggesztés tárgyában hozott
végzést és a szakhatósági állásfoglalást, amit olyan eljárásban hozott, amelyben a szakhatóságként eljáró
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség a tevékenység következtében várható környezeti
hatások jelentõségét vizsgálta.”

57. § Az Mkekr. 24. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletnek a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított rendelkezéseit
a Mód. Kr. hatálybalépését követõen indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.”

58.§ Az Mkekr. a következõ 26. §-sal egészül ki:
„26. § Ez a rendelet 
a)  az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK 
tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének, valamint 
b)  az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv
módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének 
való megfelelést szolgálja.”

59. § Az Mkekr. 3. számú melléklete e rendelet 12. melléklete szerint módosul. 

60. § Az Mkekr. 5. számú melléklete e rendelet 13. melléklete szerint módosul. 
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11. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok
ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

61. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról,
valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Gykr.) 12. alcíme a következõ 25/A. és 25/B. §-sal egészül ki: 
„25/A. § (1) A Kormány új gyógyszergyártási engedély kiadására vagy a meglévõ gyógyszergyártási engedély új
gyógyszergyártási tevékenységgel történõ bõvítésére irányuló módosító eljárásban, ha az olyan tevékenység
engedélyezésére irányul, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott
olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el 
vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül, és a tevékenység megkezdését vagy folytatását
szolgáló létesítmény engedélyezéséhez építésügyi hatósági eljárás lefolytatására nem került sor – annak elbírálása
kérdésében, hogy a tevékenység következtében jelentõs környezeti hatások feltételezhetõk-e – a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget szakhatóságként jelöli ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a környezeti hatások jelentõségének
vizsgálatára szolgáló – a Khvr.-ben meghatározott – adatlapot.
(3) Az OGYI a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján az eljárást
felfüggeszti, ha az eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség szakhatósági
állásfoglalásában megállapította, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai jelentõsek. A felfüggesztésrõl szóló
végzésnek tartalmaznia kell a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség
megnevezését, valamint állásfoglalása rendelkezõ részét és indokolását.
25/B. § Az OGYI – annak jogerõre emelkedésére tekintet nélkül – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól
szóló törvény szabályai szerint nyilvánosan közzéteszi a 25/A. § (1) bekezdés szerinti eljárásban hozott határozatot,
valamint a 25/A. § (3) bekezdés szerinti felfüggesztés tárgyában hozott végzést és a szakhatósági állásfoglalást.”

62. § A Gykr. 26. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendeletnek a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított rendelkezéseit
a Mód. Kr. hatálybalépését követõen indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.”

63. § A Gykr. 13. alcíme a következõ 26/A. §-sal egészül ki: 
„26/A. § Ez a rendelet
a)  az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK 
tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének, 
b)  az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv
módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének, valamint 
c)  a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételérõl, valamint a
nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi
irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének
való megfelelést szolgálja.”

12. A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

64. § A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mkr.) a következõ 
31. és 32. §-sal egészül ki:
„31. § E rendeletnek a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított rendelkezéseit
a Mód. Kr. hatálybalépését követõen indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.
32. § Ez a rendelet
a)  az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK 
tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének és
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b)  az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv
módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének
való megfelelést szolgálja.”

65. § (1) Az Mkr. 28. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „további feltételek mellett megfelel-e” szövegrész helyébe a „további 
feltételek mellett megfelel-e, valamint a d), e) és g) pontban foglaltak esetén annak elbírálása kérdésében, hogy a
tevékenység következtében jelentõs környezeti hatások feltételezhetõk-e” szöveg lép. 

(2) Az Mkr. 28. § (5) bekezdés záró szövegrészében a „további feltételek mellett megfelel-e” szövegrész helyébe a „további 
feltételek mellett megfelel-e, valamint az a), b) és d) pontban foglaltak esetén annak elbírálása kérdésében, hogy a
tevékenység következtében jelentõs környezeti hatások feltételezhetõk-e” szöveg lép. 

13. A fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl szóló
328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

66. § A fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl szóló 328/2010.
(XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mszkr.) a következõ 35. és 36. §-sal egészül ki:
„35. § E rendeletnek a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított rendelkezéseit
a Mód. Kr. hatálybalépését követõen indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.
36. § Ez a rendelet
a)  az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK 
tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének, valamint
b)  az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv
módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének
való megfelelést szolgálja.”

67. § (1) Az Mszkr. 32. § (2) bekezdésének záró szövegrészében a „további feltételek mellett megfelel-e” szövegrész helyébe a
„további feltételek mellett megfelel-e, valamint a d), e) és g) pontban foglaltak esetén annak elbírálása kérdésében,
hogy a tevékenység következtében jelentõs környezeti hatások feltételezhetõk-e” szöveg lép. 

(2) Az Mszkr. 32. § (5) bekezdés záró szövegrészében a „további feltételek mellett megfelel-e” szövegrész helyébe a
„további feltételek mellett megfelel-e, valamint az a), b) és d) pontban foglaltak esetén annak elbírálása kérdésében,
hogy a tevékenység következtében jelentõs környezeti hatások feltételezhetõk-e” szöveg lép. 

14. Záró rendelkezések

68. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 120. napon lép hatályba.

69. § Ez a rendelet 
a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i

85/337/EGK tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének, 
b) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv

módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének, valamint  
c) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételérõl, valamint a

nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi
irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének 

való megfelelést szolgálja.  

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelethez

A környezeti hatások jelentõsége szempontjából vizsgálandó tevékenységek, létesítmények

1.  Mezõgazdasági és egyéb, a TEÁOR alapján nem a mezõgazdasági vízrendezés alá tartozó, nem belterületen
megvalósított vízrendezés

2.  Öntözõtelep 
3. Nyílt felszínû öntözõ-fõcsatorna 
4. Felszín alatti vizek igénybevétele egy vízkivételi objektumból vagy objektumcsoportból, ha a felszín alatti vizek

igénybevétele eléri a felszín alatti vízkészletekbe történõ beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeirõl szóló
jogszabályban meghatározott, a vízföldtani napló készítésére vonatkozó követelményeket

5. Ivóvíz távvezeték és 200 vagy annál nagyobb névleges átmérõjû (NA) elosztóvezeték 
6. Felszíni vizek közötti vízátvezetés
7. Szennyvíztisztító telep 
8. Szennyvíz gyûjtõhálózat 
9. Duzzasztómû vagy víztározó 

10 Vízbesajtolás felszín alatti vízbe hidegvíztestek esetén, amennyiben az meghaladja az egy háztartást ellátó
létesítményeket

11. Halastó vagy tórendszer 
12. Állóvíz- és holtágszabályozás
13. Folyószabályozás vagy folyócsatornázás
14. Vízfolyásrendezés, kivéve az eredeti vízelvezetõ-képesség helyreállítására irányuló, fenntartási célú iszapeltávolítást és 

rézsûrendezést”
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2. melléklet a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelethez

A Hkr. 1. számú melléklet 4. pontja helyébe a következõ pont lép: 

 Bevonás és közremûködés feltétele  Szakkérdés  Elsõ fokú eljárásban  Másodfokú eljárásban

 4. Ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi és egységes
környezethasználati engedély nem
szükséges.

A tevékenység zajvédelmi hatásterületének megállapítása, az
épületnek az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra
gyakorolt hatásának vizsgálata, a technológiából származó
környezetterhelések kockázatának hulladékgazdálkodási
elõírások alapján történõ megítélése, továbbá annak
elbírálása kérdésében, hogy
a) az adott tevékenység megfelel-e az elérhetõ legjobb
technika alapján meghatározott levegõvédelmi
követelményeknek és elõírásoknak, valamint a védelmi
övezet kijelölési szabályainak,
b) az engedélyezési tervdokumentáció, illetve a létesítmény
zajkibocsátása a tervdokumentációban foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett megfelel-e a környezeti zaj és
rezgés elleni védelem követelményeinek,
c) a tevékenység a felszín alatti vizek, az ivóvízbázis
védelmére vonatkozó követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e,
d) az építmény vagy tevékenység a természet és a táj
védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett megfelel-e,
e) az építés során keletkezõ hulladékok besorolása, a bontás
során keletkezõ hulladék mennyisége és besorolása, az
építmények kialakítása megfelel-e a hulladékgazdálkodási
követelményeknek,
f) az építési tevékenység és az építményben folytatott
tevékenység alapján jelentõs környezeti hatások
feltételezhetõk-e.

Közép-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség
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3. melléklet a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek

A. 
Sorszám

B. A tevékenység megnevezése C. Küszöbérték, feltétel

Mezõgazdaság, vadgazdálkodás, erdõgazdálkodás
1. Intenzív állattartó telep a) baromfitelepnél 85 ezer férõhelytõl broilerek

számára 
b) baromfitelepnél 60 ezer férõhelytõl tojók
számára 
c) sertéstelepnél 3 ezer férõhelytõl 30 kg feletti
sertéshízók számára 
d) sertéstelepnél 900 férõhelytõl sertéskocák
számára 

2. Erdõterület igénybevétele a) nem termõföldként való további hasznosítás
esetén 30 ha-tól 
b) termõföldként való további hasznosítás esetén
50 ha-tól 

3. Vadaskert védett természeti területen vagy erdõterületen
méretmegkötés nélkül

Halászat
4. Haltenyésztés intenzív ketreces vagy medencés

haltermelõ üzemben
országos jelentõségû védett természeti területen

Bányászat
5. Szénbányászat a) 100 ezer t/év szén bányászatától

b) külszíni bányászat esetén 25 ha
területnagyságtól is
c) külszíni bányászat esetén védett természeti
területen méretmegkötés nélkül

6. Tõzegkitermelés a) 25 ha területnagyságtól
b) védett természeti területen méretmegkötés
nélkül

7. Kõolaj-, földgázkitermelés a) 500 t/nap kitermelésétõl kõolaj esetén 
b) 500 ezer m3/nap kitermelésétõl földgáz esetén 

8. Uránércbányászat 100 ezer t/év uránérc kitermelésétõl
9. Fémtartalmúérc-bányászat a) vasérc esetén 1 millió t/év kitermeléstõl 

b) nem vas fémek esetén 100 ezer t/év
kitermeléstõl 
c) külszíni bányászat esetén 25 ha
területnagyságtól is

10. Egyéb bányászat (kivéve az önállóan létesített
ásványfeldolgozó üzemet)

a) 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat
esetén
b) védett természeti területen külszíni bányászat
esetén méretmegkötés nélkül

Feldolgozóipar
11. Papír- és kartongyártó üzem 200 t/nap késztermék gyártásától
12. Papíripari rostos alapanyag elõállítása fából vagy

más hasonló szálas nyersanyagból
méretmegkötés nélkül

13. Szén vagy bitumenpala elgázosítása vagy
cseppfolyósítása

500 t/nap szén vagy bitumenpala felhasználásától

14. Kõolajfinomító, kivéve a kõolajból kizárólag
kenõanyagokat elõállító üzemeket

méretmegkötés nélkül

15. Nukleáris üzemanyagot elõállító vagy dúsító
létesítmény

méretmegkötés nélkül

16. Kiégett nukleáris üzemanyagot újrafeldolgozó
létesítmény

méretmegkötés nélkül
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A. 
Sorszám

B. A tevékenység megnevezése C. Küszöbérték, feltétel

17. Kiégett nukleáris üzemanyag átmeneti vagy
végleges tároló

méretmegkötés nélkül

18. Radioaktív hulladékot feldolgozó telep méretmegkötés nélkül
19. Radioaktív hulladéktároló telep átmeneti vagy

végleges tárolásra
méretmegkötés nélkül

20. Komplex vegyimûvek, azaz olyan létesítmények,
amelyekben több gyártóegység funkcionálisan
összekapcsolva csatlakozik egymáshoz, és
amelyekben kémiai átalakítási folyamatokkal ipari
méretben történik: 

méretmegkötés nélkül

– szerves vegyi alapanyagok gyártása, 
– szervetlen vegyi alapanyagok gyártása, 
– foszfor-, nitrogén- és káliumalapú mûtrágya
gyártása, 
– növényegészségügyi hatóanyagok és biocidek
gyártása, 
– biológiai vagy kémiai eljárással
gyógyszerhatóanyag-gyártás, vagy 
– robbanóanyag-gyártás

21. Cementgyár 500 t/nap termelési kapacitástól
22. Azbesztcement termékeket gyártó üzem 20 ezer t/év késztermék elõállításától
23. Azbeszt súrlódó anyagot elõállító üzem 50 t/év késztermék elõállításától
24. Azbeszttartalmú termékeket elõállító üzem 200 t/év azbeszt felhasználásától
25. Közútigépjármû-gyártó üzem (gyártás,

összeszerelés, motorgyártás)
10 000 db/év késztermék elõállításától

26. Kohómû (vas, acél) méretmegkötés nélkül
27. Nem vas fémeket ércbõl, koncentrátumokból

vagy másodlagos nyersanyagokból kohászati,
vegyi vagy elektrolikus eljárásokkal elõállító üzem

méretmegkötés nélkül

Villamosenergia-, gáz-, gõz-, vízellátás
28. Hõerõmû, egyéb égetõ berendezés a) 20 MW villamos teljesítménytõl hõerõmûveknél

b) 300 MW kimenõ hõteljesítménytõl egyéb
égetõ-berendezéseknél

29. Vízerõmû országos jelentõségû védett természeti területen
méretmegkötés nélkül

30. Szélerõmû, szélerõmû park 10 MW összteljesítménytõl országos jelentõségû
védett természeti területen

31. Atomerõmû, atomreaktor, valamint atomerõmû,
atomreaktor üzemidejének meghosszabbítása,
továbbá atomerõmû, atomreaktor felhagyása,
azaz a nukleáris üzemanyag és a létesítmény
egyéb radioaktív és radioaktív anyaggal
szennyezett alkotórészeinek végleges eltávolítása

méretmegkötés nélkül

32. Villamos légvezeték 220 kV feszültségtõl és 15 km hosszúságtól
33. Atomfûtõmû, valamint atomfûtõmû felhagyása,

ideértve minden nukleáris üzemanyag és a
létesítmény egyéb radioaktív és radioaktívan
szennyezett alkotórészeinek végleges
eltávolítását

méretmegkötés nélkül

34. Felszín alatti vizek igénybevétele egy vízkivételi
objektumból vagy objektumcsoportból

5 millió m3/év vízkivételtõl

35. Felszíni vizek közötti vízátvezetés 100 millió m3/év vízszállító-kapacitástól
Szállítás, raktározás
36. Vasúti pálya országos törzshálózat részeként (kivéve a kizárólag

Budapest vonzáskörzeti vasúti közlekedését
szolgáló vasúti pályát)
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37. Közutak és közforgalom elõl el nem zárt
magánutak

a) gyorsforgalmi út (autópálya, autóút) építése
csomóponti elemekkel együtt
b) négy- vagy több forgalmi sávos út építése,
legalább 10 km hosszan egybefüggõ új pályától
[amennyiben nem tartozik az a) pontba]
c) meglévõ út négy- vagy több forgalmi sávúra
bõvítése a meglévõ vagy módosított
nyomvonalon, legalább 10 km hosszan
egybefüggõ beavatkozástól

38. Víziút 1350 tonnánál nagyobb hordképességû hajók
számára

39. Kikötõ (a kompmóló és a kikötésre szolgáló
ponton kivételével)

1350 tonnánál nagyobb hordképességû hajók
számára, ideértve a kikötõn kívüli hajórakodót a
parttal összekötött mólóval 1350 tonnánál
nagyobb hordképességû hajók be- és kirakodására

40. Repülõtér 2100 m alaphosszúságú futópályától
41. Gáz-, kõolaj-, kõolajtermék- vagy

vegyianyag-szállító vezeték
800 mm átmérõtõl és 40 km hossztól

42. Földgáztároló 200 000 m3 össztároló-kapacitástól
43. Kõolaj-, kõolajtermék-tároló 200 000 t össztároló-kapacitástól 
44. Vegyi termék tárolása 200 000 t össztároló-kapacitástól
45. Állandó árvízvédelmi mû országos jelentõségû védett természeti területen
Szennyvíz-, hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás
46. Szennyvíztisztító telep 50 000 lakosegyenérték-kapacitástól
47. Nemveszélyeshulladék-lerakó létesítmény a) napi 200 t hulladék lerakásától

b) 500 000 t teljes befogadókapacitástól
48. Nem veszélyes hulladékot égetéssel

ártalmatlanító vagy hasznosító létesítmény,
kémiai kezeléssel ártalmatlanító létesítmény

100 t/nap kapacitástól

49. Veszélyes hulladékot égetéssel ártalmatlanító
vagy hasznosító létesítmény, lerakással, kémiai
vagy biológiai kezeléssel ártalmatlanító
létesítmény

méretmegkötés nélkül

Nómenklatúrába nem besorolt tevékenységek, illetve létesítmények
50. Kutató vagy oktató atomreaktor, valamint ezek

felhagyása, ideértve minden nukleáris üzemanyag 
és a létesítmény egyéb radioaktív és radioaktívan
szennyezett alkotórészeinek végleges
eltávolítását

méretmegkötés nélkül

51. Duzzasztómû vagy víztározó 2 millió m3 duzzasztott, illetve tározott
vízmennyiségtõl

52. Vízbesajtolás felszín alatti vízbe 3 millió m3/év víz bejuttatásától
53. Halastó vagy tórendszer ha több mint 30 ha-on fed országos jelentõségû

védett természeti területet
54. Az 1. számú melléklet 1–53. pont B. és C.

oszlopában és a 3. számú melléklet 1–127. pont
B. és C. oszlopában meghatározott
tevékenységek, illetve létesítmények olyan
megváltoztatása vagy bõvítése, ahol a változtatás
az 1. számú melléklet 1–53. pont B. és C.
oszlopában meghatározott tevékenység, illetve
létesítmény megvalósítását jelenti

”
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4. melléklet a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelethez 
„3. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

A felügyelõség elõzetes vizsgálatban hozott döntésétõl függõen környezeti hatásvizsgálatra kötelezett
tevékenységek

A. 
Sorszám

B. A tevékenység megnevezése C. Küszöbérték, feltétel

Mezõgazdaság, vadgazdálkodás, erdõgazdálkodás
1. Birtokrendezés, ha az nem csak a

tulajdonviszonyok és a telkek méretének
megváltozásával jár, és a birtokrendezési tervben
a 3. számú melléklet 2–4., 6., 8–9., 123–126.
méretmegkötések nélkül értelmezett pontjai
közül legalább három megvalósítása szerepel

a) 300 ha-tól
b) védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védõövezetén 10 ha-tól

2. Intenzív mezõgazdasági célú földhasználatra való
áttérés mûvelés alól kivettként nyilvántartott
területeken

a) 50 ha felett
b) vízbázis védõövezetén (ha a tevékenység
megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelmérõl szóló jogszabály
a védõövezeten nem zárja ki), védett
természeti területen, Natura 2000 területen
méretmegkötés nélkül

3. Mezõgazdasági és egyéb nem belterületi
(a TEÁOR szerint nem e kategóriába tartozó)
vízrendezés

a) 500 ha-tól síkvidéken 
b) 300 ha-tól dombvidéken
c) védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védõövezetén
méretmegkötés nélkül

4. Öntözõtelep a) 300 ha öntözendõ területtõl, illetve
0,45 m3/sec vízfelhasználástól
b) védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védõövezetén
méretmegkötés nélkül

5. Nyílt felszínû öntözõ-fõcsatorna a) 2 m3/sec vízszállító kapacitástól
b) védett természeti területen, Natura 2000
területen méretmegkötés nélkül

6. Intenzív állattartó telep (amennyiben nem tartozik 
az 1. számú mellékletbe)

a) baromfitelepnél 100 számosállattól
broilerek számára 
b) baromfitelepnél 200 számosállattól tojók
számára 
c) sertéstelepnél 500 számosállattól
sertéshízók számára 
d) sertéstelepnél 150 számosállattól
sertéskocák számára 
e) egyéb állatok számára hígtrágyás
technológia alkalmazása esetén
200 számosállattól 
f) vízbázis védõövezetén (ha a tevékenység
megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelmérõl szóló jogszabály
a védõövezeten nem zárja ki), védett
természeti területen, Natura 2000 területen,
barlang védõövezetén baromfi esetén
10 számosállattól, egyéb állat esetén
50 számosállattól

7. Erdõterület igénybevétele (amennyiben nem
tartozik az 1. számú mellékletbe)

a) nem termõföldként való további hasznosítás 
esetén 10 ha-tól 
b) termõföldként való további hasznosítás
esetén 30 ha-tól 
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8. Faültetvény természetességi állapotú erdõ
telepítése

30 ha-tól

Halászat
9. Haltenyésztés intenzív ketreces vagy medencés

haltermelõ üzemben (amennyiben nem tartozik
az 1. számú mellékletbe)

méretmegkötés feltétel nélkül 

Bányászat
10. Szénbányászat (amennyiben nem tartozik az

1. számú mellékletbe)
a) méretmegkötés nélkül
b) felhagyása

11. Önállóan létesített szénosztályozó, elõkészítõ,
brikettgyártó, meddõhányó-hasznosító üzem

méretmegkötés nélkül

12. Tõzegkitermelés (amennyiben nem tartozik az
1. számú mellékletbe)

méretmegkötés nélkül

13. Kõolaj-, földgázkitermelés (amennyiben nem
tartozik az 1. számú mellékletbe)

a) méretmegkötés nélkül
b) kutatófúrás csak védett természeti
területen, Natura 2000 területen, barlang
védõövezetén és felszín alatti vízbázis
védõövezetén (ha a tevékenység megkezdését 
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelmérõl szóló jogszabály a védõövezeten
nem zárja ki)

14. Önállóan létesített kõolaj- és földgáz-elõkészítõ
üzem (beleértve a tisztítást, víztelenítést,
kéntelenítést)

méretmegkötés nélkül

15. Uránércbányászat (amennyiben nem tartozik az
1. számú mellékletbe)

a) méretmegkötés nélkül
b) felhagyása

16. Önállóan létesített uránérc-elõkészítõ, ércdúsító,
meddõhányó-hasznosító mû

méretmegkötés nélkül

17. Fémtartalmúérc-bányászat (amennyiben nem
tartozik az 1. számú mellékletbe)

a) méretmegkötés nélkül 
b) felhagyása

18. Önállóan létesített fémérc-elõkészítõ, -dúsító,
-pörkölõ, -zsugorító, meddõhányó-hasznosító mû

méretmegkötés nélkül

19. Egyéb bányászat (amennyiben nem tartozik az
1. számú mellékletbe) kivéve az önállóan létesített 
ásványfeldolgozó üzemet

méretmegkötés nélkül

Feldolgozóipar
20. Húsfeldolgozó üzem 10 ezer t/év késztermék elõállításától
21. Vágóhíd (amennyiben nem tartozik a 20. pontba) 25 t/nap vágottsúly-kapacitástól
22. Halfeldolgozó üzem 10 ezer t/év késztermék elõállításától
23. Gyümölcs-, zöldségfeldolgozó üzem 40 ezer t/év késztermék elõállításától
24. Növényi-, állatiolaj-gyártó üzem 40 ezer t/év késztermék elõállításától
25. Tejtermékgyártó üzem 200 t/nap beérkezett tejmennyiségtõl
26. Keményítõgyártó üzem 100 t/nap késztermék elõállításától
27. Cukorgyár 5 ezer t/nap répafeldolgozó-kapacitástól
28. Édességgyártó üzem 10 ezer t/év késztermék elõállításától
29. Sörgyár 30 millió l/év kapacitástól
30. Malátagyártó üzem 25 ezer t/év késztermék elõállításától
31. Egyéb élelmiszergyártó üzem 40 ezer t/év késztermék elõállításától
32. Textilkikészítõ üzem (elõkezelés, festés, nyomás,

vegyi kezelés) 
10 t/nap textil kikészítésétõl 

33. Nyersbõrcserzõ üzem 12 t/nap kikészített bõr elõállításától
34. Papír- és kartongyártó üzem 20 t/nap késztermék gyártásától
35. Szén vagy bitumenpala elgázosítása vagy

cseppfolyósítása (amennyiben nem tartozik az
1. számú mellékletbe)

méretmegkötés nélkül

36. Kokszolómû (száraz szénlepárlás) méretmegkötés nélkül
37. Kenõanyag elõállítása kõolajból 15 ezer t/év késztermék elõállításától
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38. Vegyi anyagot elõállító üzem (kivéve a peroxidok
és peszticidek gyártását és amennyiben nem
tartozik az 1. számú mellékletbe)

20 ezer t/év késztermék elõállításától 

39. Peroxidgyártó üzem (amennyiben nem tartozik az 
1. számú mellékletbe)

1000 t/év késztermék elõállításától 

40. Mûtrágyagyártó üzem (amennyiben nem tartozik
az 1. számú mellékletbe)

20 ezer t/év késztermék elõállításától 

41. Cellulózgyártás méretmegkötés nélkül
42. Peszticidet és más növényvédõ és gyomirtó

szereket gyártó, formáló és kiszerelõ üzem
(amennyiben nem tartozik az 1. számú
mellékletbe)

20 ezer t/év késztermék elõállításától 

43. Lakk- és festékgyártó üzem (amennyiben nem
tartozik az 1. számú mellékletbe)

20 ezer t/év késztermék elõállításától 

44. Gyógyszerkészítmény-gyártó üzem (amennyiben
nem tartozik az 1. számú mellékletbe)

20 ezer t/év késztermék elõállításától 

45. Mosó- és tisztítószergyártó üzem (amennyiben
nem tartozik az 1. számú mellékletbe)

20 ezer t/év késztermék elõállításától 

46. Robbanóanyag-gyártó üzem (amennyiben nem
tartozik az 1. számú mellékletbe)

méretmegkötés nélkül

47. Robbanóanyag, lõszer regenerálására, felújítására
vagy megsemmisítésére szolgáló létesítmény

méretmegkötés nélkül

48. Szénszálgyártó üzem 20 t/nap késztermék elõállításától
49. 10%-nál több oldószert tartalmazó gumioldatot

készítõ és felhasználó üzem (amennyiben nem
tartozik az 1. számú mellékletbe)

5 ezer t/év gumioldattól 

50. Gumikeverék-gyártó, -feldolgozó üzem 20 ezer t/év gumikeverék elõállításától vagy
feldolgozásától

51. Üveg- és üvegszálgyártó üzem 20 t/nap olvasztókapacitástól
52. Kerámiatermék-, kerámiacsempe- és  -lap-,

égetettagyag építõanyag-gyártó üzem
a) 75 t/nap gyártási kapacitástól
b) ahol a kemence térfogata a 4 m3-t, és abban
az árusûrûség a 300 kg/m3-t meghaladja

53. Cementgyár (ha nem tartozik az 1. számú
mellékletbe) 

méretmegkötés nélkül

54. Azbesztcement termékeket gyártó üzem
(amennyiben nem tartozik az 1. számú
mellékletbe)

méretmegkötés nélkül

55. Azbeszt súrlódó anyagot gyártó üzem
(amennyiben nem tartozik az 1. számú
mellékletbe)

méretmegkötés nélkül

56. Azbeszt termékeket gyártó üzem (amennyiben
nem tartozik az 1. számú mellékletbe)

méretmegkötés nélkül

57. Ásványi anyagokat olvasztó üzem, beleértve az
ásványi szál gyártását is

20 t/nap olvasztókapacitástól

58. Vas és acél (elsõdleges vagy másodlagos)
olvasztására szolgáló üzem, beleértve a
folyamatos öntést szolgáló üzemet is

2,5 tonna/óra kapacitástól 

59. Meleghengermû 20 t/óra nyersacél feldolgozásától
60. Kovácsolóüzem 50 kJ/kalapács energiafogyasztástól vagy

20 MW hõteljesítmény-felvételtõl
61. Nem vas fémeket olvasztó, ötvözõ, visszanyerõ,

finomító üzem
2 t/nap kapacitástól

62. Vas- és acélöntöde 20 t/nap termelési kapacitástól
63. Bevonatolt termékeket gyártó üzem 2 t/óra nyersacél feldolgozó-kapacitástól
64. Alakformázás robbantással méretmegkötés nélkül
65. Fémeket és mûanyagokat elektrolitikus vagy

kémiai folyamatokkal felületkezelõ üzem
a) 20 ezer m2/év felület kezelésétõl
b) ahol az összes kezelõkád térfogata
meghaladja a 30 m3-t

66. Akkumulátorgyár méretmegkötés nélkül
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67. Automata gépsoron nyomtatott áramköröket
elõállító üzem

méretmegkötés nélkül

68. Közútigépjármû-gyártó üzem (gyártás,
összeszerelés, motorgyártás)

5000 db/év késztermék elõállításától

69. Hajógyár (ide nem értve a szabadidõ-, sporthajó
gyártását)

méretmegkötés nélkül

70. Vasúti kötöttpályásjármû-gyártó üzem méretmegkötés nélkül
71. Légijármûveket gyártó és nagyjavító üzem 5700 kg felszálló tömegû és a feletti

légijármûvek gyártása esetén
Villamosenergia-, gáz-, gõz-, vízellátás
72. Hõenergiát termelõ létesítmény (gõz és meleg víz

elõállítása, amennyiben nem tartozik az 1. számú
mellékletbe)

50 MW kimenõ teljesítménytõl

73. Vízerõmû (amennyiben nem tartozik az 1. számú
mellékletbe)

a) 5 MW villamos teljesítménytõl
b) vízbázis védõövezetén (ha a tevékenység
megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelmérõl szóló jogszabály
alapján a védõövezeten nem zárja ki),  védett
természeti területen, Natura 2000 területen,
barlang védõövezetén méretmegkötés nélkül

74. Geotermikus energiát kinyerõ, hasznosító
létesítmény 

a) 20 MW teljesítménytõl
b) ásvány-, gyógy- és ivóvízbázis
védõövezetén (ha a tevékenység megkezdését 
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelmérõl szóló jogszabály a védõövezeten
nem zárja ki), védett természeti területen,
Natura 2000 területen méretmegkötés nélkül
(kivéve az egy háztartást ellátó
létesítményeket)

75. Szélerõmû, szélerõmûpark (amennyiben nem
tartozik az 1. számú mellékletbe)

a) 600 kW villamos teljesítménytõl
b) védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védõövezetén 200 kW
teljesítménytõl

76. Villamos vezeték (amennyiben nem tartozik az
1. számú mellékletbe)

légvezetéknél 20 kV-tól

77. Földgázelosztó vezeték 40 bar-ra tervezett üzemi nyomástól
78. Gõz- és melegvízelosztó vezeték település

külterületén felszín felett vezetve (ide nem értve
az üzemen belüli vezetéket)

a) 10 km hossztól
b) védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védõövezetén 1 km hossztól

79. Ivóvíz-távvezeték (amennyiben nem tartozik az
1. számú mellékletbe)

a) védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védõövezetén
b) 1 km hossztól belterületen

80. Felszín alatti vizek igénybevétele egy vízkivételi
objektumból vagy objektumcsoportból
(amennyiben nem tartozik az 1. számú
mellékletbe)

a) 1000 m3/naptól talajvízbõl 
b) 500 m3/naptól termál karsztvízbõl 
c) 5000 m3/naptól rétegvízbõl 
d) 2500 m3/naptól hideg karsztvízbõl
e)  5000 m3/naptól partiszûrésû vízbõl 
f) 2000 m3/naptól termál rétegvízbõl
g) a mindenkori forráshozam 33%-át és a napi
50 m3-t meghaladó esetben forrásból
h) vízbázis védõövezetén az a)–g) pontok
10%-át meghaladó esetben (ha a tevékenység
megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelmérõl szóló jogszabály
a védõövezeten nem zárja ki)
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81. Felszíni vizek közötti vízátvezetés (amennyiben
nem tartozik az 1. számú mellékletbe)

a) ha az átvezetett víz meghaladja a vízadó tó
közepes, illetõleg a vízadó tározó (minimális)
üzemi vízszintjéhez tartozó víz tömegének
20%-át egy év alatt
b) ha az átvezetett víz meghaladja a vízadó
vízfolyás augusztusi 80%-os vízhozamának
(Qaug80%) 20%-át
c) ha az átvezetett víz meghaladja a befogadó
tó közepes, illetõleg a befogadó tározó
(minimális) üzemi vízszintjéhez tartozó víz
tömegének 5%-át egy év alatt, vagy az ezeket
tápláló vízfolyások Qaug80% vízhozamának
10%-át
d) ha az átvezetett víz meghaladja a befogadó
vízfolyás Qaug80% vízhozamának 10%-át

Kereskedelem, jármûjavítás
82. Közútigépjármû-javító telep 20 db egy idõben javítható gépjármûtõl
83. Bevásárlóközpont parkoló területe nélkül számított 10 000 m2

nettó össz-szintterülettõl vagy 300
parkolóhelytõl

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
84. Szálláshely-szolgáltató épület vagy

épületegyüttes (a kapcsolódó létesítményekkel
együtt) mezõ-, erdõ-, vízgazdálkodási célra
használt területen

a) 500 szállásférõhelytõl vagy 3 ha
területfelhasználástól
b) 50 szállásférõhelytõl vagy 0,5 ha
területfoglalástól település külterületén lévõ
védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védõövezetén 

85. Kemping védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védõövezetén 50 sátor-,
illetve lakókocsi, lakóautó helytõl

Szállítás, raktározás
86. Vasúti pálya (amennyiben nem tartozik az

1. számú mellékletbe)
a) regionális, egyéb, csatlakozó vagy összekötõ 
vasúti pálya
b) helyi vasúthálózat elemei (magasvasút,
kéregvasút, metró, helyi érdekû vasút,
villamos, és különleges pályával rendelkezõ
vasút, kivéve a sífelvonót)
c) mezõgazdasági, erdõgazdasági, ipari vagy
kiránduló (erdei) vasút védett természeti
területen, Natura 2000 területen, barlang
védõövezetén

87. Közutak és közforgalom elõl el nem zárt
magánutak, kerékpárutak (amennyiben nem
tartozik az 1. számú mellékletbe)

a) országos közút építése (amennyiben nem
tartozik az 1. mellékletbe)
b) országos közút fejlesztése 1 km hossztól
c) az elõzõ pontokba nem tartozó országos
közút, helyi közút, a közforgalom elõl el nem
zárt magánút és kerékpárút védett területen,
Natura 2000 területen, barlang védõövezetén
méretmegkötés nélkül

88. Víziút (amennyiben nem tartozik az 1. számú
mellékletbe)

méretmegkötés nélkül 

89. Vasúti pályaudvar, állomás a)  személypályaudvar megyei jogú városban
és a fõvárosban a megállóhelyek kivételével,
vagy 120 vonat/nap tervezett forgalom fölött
b)  teherpályaudvar 400 kocsi/nap elegy
tervezett feldolgozása fölött
c) állomás
– 50 kocsi/nap helyi kezelésû tervezett
teherkocsi forgalom fölött,
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– veszélyes anyag rakodására alkalmas
berendezéssel,
– kocsimosó berendezéssel
d) határállomás

90. Önállóan létesített intermodális teherátrakó
létesítmény

3 ha területfoglalástól

91. Autóbusz-pályaudvar vagy -garázs 20 (induló és érkezõ) gépkocsiállástól 
92. Önállóan létesített felszíni vagy felszín alatti

autóparkoló, beleértve a parkolóházat is
a) 300 parkolóhelytõl
b) védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védõövezetén 100
parkolóhelytõl

93. Kikötõ (amennyiben nem tartozik az 1. számú
mellékletbe) a kompmóló és a kikötésre szolgáló
ponton kivételével

a) 400 t vagy annál nagyobb hordképességû
hajók számára 
b) 100 kishajó kikötésére alkalmas sport- és
kedvtelési célú kikötõ
c) védett természeti területen és Natura 2000
területen 20 kishajó kikötésére alkalmas sport-
és kedvtelési célú kikötõ

94. Repülõtér (amennyiben nem tartozik az 1. számú
mellékletbe)

a) szilárd burkolatú futópályával
b) védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védõövezetén burkolatra
való tekintet nélkül

95. Gáz-, kõolaj-, kõolajtermék- vagy
vegyianyag-szállító vezeték (amennyiben nem
tartozik az 1. számú mellékletbe)

méretmegkötés nélkül

96. Földgáz felszíni és felszín alatti tárolója, egyéb
égethetõ gázok felszín alatti tárolója

a) 20 000 m3 össztároló-kapacitástól földgáz
esetén
b)  10 000 m3 össztároló-kapacitástól egyéb
éghetõ gázok esetén
c) 500 m3 össztároló-kapacitástól védett
természeti területen, Natura 2000 területen,
barlang védõövezetén 

97. Szén, lignit önálló felszíni tárolója a) 100 000 t össztároló-kapacitástól 
b) külterületen lévõ védett természeti
területen méretmegkötés nélkül

98. Kõolaj-, kõolajtermék-tároló telep (amennyiben
nem tartozik az 1. számú mellékletbe)

a) 100 000 t össztároló-kapacitástól 
b) külterületen lévõ védett természeti
területen méretmegkötés nélkül

99. Vegyi termék tárolása (amennyiben nem tartozik
az 1. számú mellékletbe)

a) 30 000 m3 össztároló-kapacitástól 
b) külterületen lévõ védett természeti
területen méretmegkötés nélkül

Közigazgatás, védelem
100. Magyar Honvédség  lõ- és gyakorlótere a) ezred vagy ennél nagyobb szervezet esetén 

b) méretmegkötés nélkül, védett természeti
területen, Natura 2000 területen, barlang
védõövezetén 

101. Állandó árvízvédelmi mû vízbázis védõövezetén (ha a tevékenység
megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelmérõl szóló jogszabály
a védõövezeten nem zárja ki), védett
természeti területen, Natura 2000 területen,
barlang védõövezetén és települési
belterületen 

Szennyvíz-, hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás
102. Szennyvíztisztító telep (amennyiben nem tartozik

az 1. számú mellékletbe) 
a) 10 000 lakosegyenérték-kapacitástól
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b) 15 ha-tól természetközeli szûrõmezõs
elszikkasztó rendszer, 50 ha-tól öntözéses
szennyvízelhelyezés esetén
c) felszín alatti vízbázis védõövezetén (ha a
tevékenység megkezdését a vízbázisok, a
távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízilétesítmények védelmérõl szóló
jogszabály a védõövezeten nem zárja ki),
védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védõövezetén
méretmegkötés nélkül

103. Szennyvízgyûjtõ hálózat a) 2000 lakosegyenérték-kapacitástól
b) felszín alatti vízbázis védõövezetén (ha a
tevékenység megkezdését a vízbázisok, a
távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízilétesítmények védelmérõl szóló
jogszabály a védõövezeten nem zárja ki),
védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védõövezetén 1000
lakosegyenértéktõl

104. Nemveszélyeshulladék-lerakó létesítmény
(amennyiben nem tartozik az 1. számú
mellékletbe)

a) napi 10 t hulladék lerakásától
b) 25 000 t teljes befogadókapacitástól
c) védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védõövezetén
méretmegkötés nélkül

105. Nem veszélyes hulladékot égetéssel, kémiai
kezeléssel, biológiai kezeléssel ártalmatlanító
létesítmény (amennyiben nem tartozik az 1.
számú mellékletbe)

a) 10 t/nap kapacitástól
b) vízbázis védõövezetén (ha a tevékenység
megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelmérõl szóló jogszabály
a védõövezeten nem zárja ki), védett
természeti területen, Natura 2000 területen,
barlang védõövezetén méretmegkötés nélkül

106. Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep a) 10 t/nap kapacitástól
b) vízbázis védõövezetén (ha a tevékenység
megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelmérõl szóló jogszabály
a védõövezeten nem zárja ki), védett
természeti területen, Natura 2000 területen,
barlang védõövezetén méretmegkötés nélkül

107. Fémhulladékgyûjtõ, -feldolgozó és
-újrahasznosító telep (beleértve az
autóroncstelepeket) 

a) 5 t/nap kapacitástól
b) méretmegkötés nélkül vízbázis
védõövezetén (ha a tevékenység megkezdését 
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelmérõl szóló jogszabály a védõövezeten
nem zárja ki), védett természeti területen,
Natura 2000 területen, barlang védõövezetén 

108. Veszélyeshulladék-tároló és/vagy -hasznosító
telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú
mellékletbe)

a) önálló telepként méretmegkötés nélkül
b) listán nem szereplõ, más tevékenység
részeként 2 ezer t/év kapacitástól

109. Állatihulladék-temetõ méretmegkötés nélkül
Szórakoztatás, kultúra, sport
110. Stadion, sportcsarnok a) 1500 fõ befogadóképességtõl 
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b) vízbázis védõövezetén (amennyiben a
tevékenység megkezdését vagy a létesítmény
megvalósítását a vízbázisok, a távlati
vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelmérõl szóló Korm.
rendelet nem tiltja), védett természeti
területen, Natura 2000 területen, barlang
védõövezetén 500 fõ befogadóképességtõl

111. Szabadidõ eltöltésére szolgáló állandó szabadtéri
létesítmények

a) 5000 fõ egyidejû befogadóképességtõl vagy 
3 ha területfoglalástól vagy 300 db
parkolóhelytõl
b) védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védõövezetén 1 ha-tól

112. Sípálya (a kapcsolódó létesítményekkel együtt) védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védõövezetén 

113. Golfpálya (a kapcsolódó létesítményekkel együtt,
a minigolf kivételével)

a) 18 vagy többlyukú pálya esetén 
b) védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védõövezetén, vízbázis
védõövezetén (ha a tevékenység megkezdését 
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelmérõl szóló jogszabály a védõövezeten
nem zárja ki), méretmegkötés nélkül

114. Motoros jármûvek állandó versenypályája,
terepmotorozásra, terepautózásra kijelölt állandó
pálya (ha nem tartozik az 1. számú mellékletbe)

méretmegkötés nélkül

Nómenklatúrába nem besorolt tevékenységek, illetve létesítmények
115. „A” típusú izotóplaboratórium méretmegkötés nélkül
116. Mélyfúrás kiépített fúrólétesítménnyel

(amennyiben nem a listában felsorolt más
tevékenység része)

vízbázis védõövezetén (ha a tevékenység
megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelmérõl szóló jogszabály
a védõövezeten nem zárja ki), vagy védett
természeti területen, Natura 2000 területen,
barlang védõövezetén

117. Szabadtéri létesítmény motorok, turbinák és
reaktív motorok próbapadon történõ
vizsgálatához 

a) 500 kN tolóerõtõl 
b) legalább 10 MW egyidejû kapacitás esetén 

118. Állandó szabadtéri próbapálya motoros jármûvek
részére

méretmegkötés nélkül

119. Ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére
szolgáló terület kialakítása (mûszaki
infrastruktúrával való ellátása) más célra használt
területen

a) 3 ha-tól
b) védett természeti területen, vízbázis
védõövezetén (ha a tevékenység megkezdését 
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelmérõl szóló jogszabály a védõövezeten
nem zárja ki), Natura 2000 területen, barlang
védõövezetén 0,5 ha-tól

120. Távközlési adó (antennatorony) védett természeti területen, Natura 2000
területen

121. Duzzasztómû vagy tározó (amennyiben nem
tartozik az 1. számú mellékletbe)

a) 1 millió m3 duzzasztott, illetve tározott
vízmennyiségtõl
b) vízbázis védõövezetén (ha a tevékenység
megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelmérõl szóló jogszabály
a védõövezeten nem zárja ki), védett
természeti területen, Natura 2000 területen,
barlang védõövezetén méretmegkötés nélkül
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122. Vízbesajtolás felszín alatti vízbe (amennyiben nem 
tartozik az 1. számú mellékletbe)

termál víztestek esetén méretmegkötés nélkül

123. Halastó vagy tórendszer (amennyiben nem
tartozik az 1. számú mellékletbe)

a) 30 ha-tól
b) 5 ha-tól intenzív halastó vagy tórendszer
esetében 
c) védett természeti területen, Natura 2000
területen méretmegkötés nélkül

124. Állóvíz- és holtágszabályozás a) 3 ha szabályozandó vízfelülettõl vagy 1 km
partvonalhossztól
b) vízbázis védõövezetén (ha a tevékenység
megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelmérõl szóló jogszabály
a védõövezeten nem zárja ki), védett
természeti területen, Natura 2000 területen
méretmegkötés nélkül

125. Folyószabályozás vagy folyócsatornázás a)  1 fkm-tõl
b) kanyar-átvágás esetén vagy vízbázis
védõövezetén (ha a tevékenység megkezdését 
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelmérõl szóló jogszabály a védõövezeten
nem zárja ki), védett természeti területen,
Natura 2000 területen méretmegkötés nélkül

126. Vízfolyásrendezés (kivéve az eredeti
vízelvezetõ-képesség helyreállítására irányuló,
fenntartási célú iszapeltávolítást és
rézsûrendezést)

a) 1 km vízfolyáshossztól
b) 50 m vízfolyáshossztól vízbázis
védõövezetén (ha a tevékenység megkezdését 
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelmérõl szóló jogszabály a védõövezeten
nem zárja ki)
c) védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védõövezetén
méretmegkötés nélkül

127. Egyéb, az 1–126. pontba nem tartozó építmény
vagy építmény együttes beépített vagy
beépítésre szánt területen 

a)  3 ha területfoglalástól 
b) 300 parkolóhelytõl
c) 50 m-es épületmagasságtól
d) védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védõövezetén 1 ha
területfoglalástól vagy 50 parkolóhelytõl

128. Az 1. számú mellékletben felsorolt tevékenység,
illetve létesítmény, ha azt legfeljebb két évig
kizárólag vagy fõként új módszerek vagy
termékek kifejlesztésére vagy kipróbálására
végzik, illetve hozzák létre

129. Az 1. számú melléklet 1–31., 33–35., 38–40.,
42–44., 46–53. pontjaiban, valamint a 3. számú
melléklet 1–75., 80–85., 89–94., 96–100., 102.,
104–127. pontjaiban felsorolt tevékenység vagy
létesítmény 2. § (2) bekezdés ab) pontja szerinti
jelentõs módosítása, kivéve, ha a módosítás az
1. számú  melléklet B. és C. oszlopa szerint
meghatározott tevékenység vagy létesítmény
megvalósítása
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A. 
Sorszám

B. A tevékenység megnevezése C. Küszöbérték, feltétel

130. Az 1. számú melléklet 32., 36–37., 41., 45.
pontjaiban, valamint a 3. számú  melléklet 76–79.,
86–88., 95., 101., 103. pontjaiban felsorolt
tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés
ac) pontja szerinti jelentõs módosítása, kivéve, ha
a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa
szerint meghatározott tevékenység vagy
létesítmény megvalósítása

131. A 3. számú melléklet 1–127. pontjaiban
feltüntetett mennyiségi küszöbérték alatti
tevékenység bõvítése, ha az a bõvítés
következtében eléri vagy meghaladja a
küszöbértéket, kivéve, ha a bõvítés az 1. számú
melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott
tevékenység vagy létesítmény megvalósítása

”

5. melléklet a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelethez 

A Kr. 4. számú melléklet 1.b. pontja a következõ bm) alponttal egészül ki:  
[Az 1. vagy a 3. mellékletbe tartozó tevékenységek esetén a tervezett tevékenység, továbbá ha vannak más ésszerû telepítési, 
technológiai vagy egyéb változatai (a továbbiakban együtt: számításba vett változatok), akkor azok alapadatai:]
„bm) nyilatkozat arról, hogy a tevékenység megkezdését követõen sor kerül-e összetartozó tevékenységnek minõsülõ
új tevékenység megvalósítására, és a tevékenység a telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegû más tevékenységgel összeadódva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. számú melléklet
szerinti meghatározott küszöbértéket.”
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6. melléklet a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelethez 
„13. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Adatlap a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatához

A tervezett tevékenység neve
......................................................................................................................................................................................................................

A tevékenység(ek) megnevezése a
környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Khvr.) 3. számú
melléklete szerint:
..................................................................

A tevékenység(ek) sorszáma a Khvr. 
3. számú melléklete szerint:

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

A tevékenység(ek) mérete (a Khvr.
3. számú melléklet szerinti
mértékegységben meghatározva):

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

Ha rendelkezik vele, környezetvédelmi Ha rendelkezik vele, környezetvédelmi területi
ügyféljel (KÜJ): …….  jel (KTJ): …….. 

A kérelmezõ azonosító adatai

Kérelmezõ
– neve: ......................................................................................................................................................................................................................

– elérhetõsége (levélcím, telefon, fax, e-mail): ..........................................................................................................................................

– cégbírósági bejegyzés száma:.......................................................................................................................................................................

– statisztikai számjele: .........................................................................................................................................................................................

I. A tevékenység bemutatása, jellemzõi

A tervezett tevékenység:

1. új vagy meglévõ tevékenység módosítása: 

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

2. megvalósításának, munkafolyamatainak (technológiájának) és a kapcsolódó tevékenységek rövid leírása:

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

3. a felhasznált erõforrások (föld, víz, egyéb anyagok, energia – különösen nem megújuló forrásból):

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

4. építési idõtartama és az üzemeltetés várható kezdete: 

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

5. folytatására szolgáló építmények, területek, a közvetlen és a kapcsolódó létesítményeket, valamint a szükséges 
    infrastruktúraelemeket is beleértve (felsorolás):

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

6. funkcionális kapcsolata más meglévõ vagy tervezett létesítménnyel, tevékenységgel (felsorolás): 
......................................................................................................................................................................................................................................
7. további fontosnak tartott jellemzõi:

......................................................................................................................................................................................................................................
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II. A telepítési helyszín és környezetének bemutatása, jellemzõi

1. A tervezett tevékenység helye (címe, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma): 
......................................................................................................................................................................................................................................
2. A felhasznált terület (telek) kiterjedése: 
......................................................................................................................................................................................................................................
3. A beépítettség mértéke:
......................................................................................................................................................................................................................................
4. A felhasznált terület (telek) jelenlegi területfelhasználási módja mûvelési ág szerint:
......................................................................................................................................................................................................................................
5. További fontosnak tartott jellemzõk: 
......................................................................................................................................................................................................................................

III. A környezeti hatótényezõk azonosítása
A válasz igen vagy nem lehet. Amennyiben a válasz igen, akkor szükséges a környezeti hatás megnevezése is. Ha
ismert, meg kell adni a környezeti hatások nagyságát, mértékét és a kedvezõtlen hatások elhárítására tervezett
intézkedéseket is.

1. A tevékenység kiépítése és/vagy mûködtetése jelent-e fizikai változtatás(oka)t a megvalósítás helyszínén (a
domborzaton, a földhasználatban, a lefolyási viszonyokban, a növényzetben stb.)?
......................................................................................................................................................................................................................................
2.  A tevékenység mûködése közben felhasznál-e, illetve tárol-e, szállít-e, kezel-e, termel-e olyan veszélyes
anyagokat, amelyek károsak, vagy kockázatosak az emberi egészségre vagy a környezetre?
......................................................................................................................................................................................................................................
3. Jár-e a tevékenység vízkivétellel felszíni, illetve felszín alatti vizekbõl? (A vízkivétel mennyiségének
meghatározása.)
......................................................................................................................................................................................................................................
4.  A tevékenység kiépítése, illetve mûködtetése során keletkezik-e önálló kezelést igénylõ szennyvíziszap, illetve a
szokásos mértékû települési hulladéktól eltérõ mennyiségû és minõségû szilárd hulladék? 
......................................................................................................................................................................................................................................
5.  A tevékenység bocsát-e ki szennyezõanyagokat vagy bármilyen veszélyes, mérgezõ vagy egészségre káros
anyagot a levegõbe?
......................................................................................................................................................................................................................................
6.  Jellemzõ-e, hogy a tevékenység kiépítése, mûködtetése zajt, rezgést, bûzt okoz, illetve fényt, hõenergiát vagy
elektromágneses sugárzást bocsát ki?
......................................................................................................................................................................................................................................
7.  Lesz-e a tevékenységnek a talajba, felszíni vízbe vagy felszín alatti vizekbe történõ kibocsátása?
......................................................................................................................................................................................................................................
8.  Jár-e a tevékenység mûködtetése szennyvízgyûjtéssel, szennyvízkibocsátással vagy speciális kezelést, ipari
elõtisztítást igénylõ szennyvizek keletkezésével?
......................................................................................................................................................................................................................................
9. A környezetterhelés megelõzésére, csökkentésére tervbe vett intézkedések, alkalmazni kívánt berendezések
(beleértve a haváriák, balesetek megelõzését, elhárítását):
......................................................................................................................................................................................................................................
10. További fontosnak tartott jellemzõk:
......................................................................................................................................................................................................................................

IV. A telepítési hely környéke, a jelenlegi területhasználatok
Amennyiben ismert, kérjük az alábbi adatok, információk megadását is.

1. A szomszédos ingatlanok tényleges hasznosításának a kérelmezõ által ismert módja:
......................................................................................................................................................................................................................................
2. A szomszédos ingatlanokon a kérelmezõ által tapasztalt ténylegesen folytatott tevékenységek megjelölése
(amennyiben ismert, a Khvr. 1., 2. vagy 3. számú melléklete szerinti megnevezése):
......................................................................................................................................................................................................................................
3. További fontosnak tartott jellemzõk a szomszédos ingatlanokon:
......................................................................................................................................................................................................................................

Amennyiben az adatlap bármely pontjára vonatkozóan az eljárásban egyébként benyújtott dokumentáció
részletesebb információt tartalmaz, kérjük az adott pontban jelezni.”
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7. melléklet a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelethez 
„14. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Elõzetes szakhatósági állásfoglalás esetén az ügyfél által benyújtandó dokumentumok

A) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/A. § (2a) bekezdésében foglalt
esetben 
[Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezésérõl szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM
rendelet 2. számú melléklete alapján]

I/1. Elvi építési engedélyezési terv
1. Az út mûszaki leírása, az I/2. pontban foglaltak szerint
2. Átnézeti helyszínrajz
3. Általános helyszínrajz
4. Általános hossz-szelvény
5. Mintakeresztszelvények
6. Talajmechanikai szakvélemény és földtani ismertetõ
7. Táj-, természet- és környezetvédelmi szakvélemény

I/2. Útépítés – kivéve földútépítés – engedélyezési terve
1. Az út mûszaki leírása
A mûszaki leírás a terv tartalmának indokolása és magyarázata. A mûszaki leírásban a tervezõnek minden fontos
körülményt fel kell tüntetnie. Amennyiben a mûszaki leírásban az a)–i) pontok közül bármelyik hiányzik, e tényt
indokolni kell:
a) az utak osztályba sorolása, az útszakasz leírása, 
b) a vízszintes és magassági vonalvezetés jellemzõ adatai és indokolása, keresztmetszeti elrendezés, 
c) közúti csomópontok, útlejárók, útcsatlakozások, szervizutak,
d) mûtárgyak,
e) környezetvédelem,
f) táj- és természetvédelem
g) vízelvezetés, csatornázás,
h) az úttal kapcsolatos egyéb építmények (autóbuszmegállók, leálló-, pihenõhelyek, üzemanyagtöltõ állomások,
vendéglátóipari építmények, útfenntartási telepek),
i) érintett épületek és egyéb építmények.
2. Átnézeti helyszínrajz
3. Általános helyszínrajz
4. Általános hossz-szelvény
5. Mintakeresztszelvények
6. Mûtárgyak terve és mûszaki leírása
7. Környezetvédelmi terv
8. Táj- és természetvédelmi terv
9. Vízelvezetési terv
10. Földtani ismertetõ

II. Földút építésének engedélyezési terve
1. A helyszínrajz, a hossz-szelvény, a keresztszelvény a vízelvezetés megoldásával
2. A terepalakítás, földmûépítés módja
3. A mûtárgyak leírása

III. Híd (aluljáró és felüljáró) építésének engedélyezési terve
1. A híd mûszaki leírása:
a) a híd elhelyezése (az út száma és neve, szelvénye), az áthidalt akadály megnevezése,
b) a híd pályaszintjének és alsó élének magassága, a jelenlegi és tervezett mederfenék magassága,
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c) a híd szélessége és pályabeosztása,
d) az alapozás módja,
e) a vízmûtani adatok,
f) a hídfeljárók adatai,
g) a lejárók adatai,
h) a partbiztosítási és mederszabályozási munkák ismertetése,
i) a közmûvek, vezetékek és egyéb építmények el- vagy áthelyezésére vonatkozó javaslatok stb.
2. Általános terv (1:50, 1:100, 1:200 méretarányú) átnézeti helyszínrajzzal (új híd esetén 1:25 000, ha a híd helyzete
változik 1:1000–1:2880 méretarányú ingatlan-nyilvántartási térképrõl)
3. Földtani ismertetõ
4. Környezetvédelmi terv
5. Táj- és természetvédelmi terv

IV. Alagút engedélyezési terve
1. Az alagút mûszaki leírása:
a) az alagút elhelyezkedése,
b) az alagút irány- és emelkedési viszonyai,
c) az alagút pályaszintjének és a szerkezet felsõ élének magassága,
d) az alagút keresztmetszeti kialakítása (ûrszelvény, szélesség, pályabeosztás),
e) az építési technológia ismertetése,
f) az alagút kiegészítõ építményei (víztelenítés, szigetelés, szellõzés, világítás),
g) az alagút ki- és bejáratainak kialakítása (a felszínrõl látható elemek és a térszint csatlakozásának építészeti
kialakítása).
2. Átnézeti helyszínrajz (1:10 000–1:25 000 méretarányú)
3. Általános helyszínrajz (1:200–1:1000 méretarányú)
4. Általános hossz-szelvény (1:200–1:1000 hosszléptékû, 1:10–1:100 magassági léptékû)
5. Mintakeresztszelvények (valamennyi jellemzõ keresztmetszetrõl 1:50–1:100 méretarányú)
6. Földtani ismertetõ
7. Környezetvédelmi terv
8. Táj- és természetvédelmi terv

V. Tám- és bélésfalak engedélyezési terve
1. A tám- és bélésfalak mûszaki leírása:
a) a tervezési munka és a környezet ismertetése, az építmény elhelyezése (az út száma, megnevezése, km-szelvénye),
b) a tám- és bélésfalak szerkezeti, keresztmetszeti kialakítása (szerkezeti típus, anyag, méretek, geotechnikai és építési
szempontok),
c) a szerkezet és háttöltés víztelenítése.
2. Átnézeti helyszínrajz (1:10 000 –1:25 000 méretarányok)
3. Általános terv (1:50–1:200 méretarányú alaprajz, méretek és jellemzõ metszetek)
4. Földtani ismertetõ
5. Környezetvédelmi terv
6. Táj- és természetvédelmi terv

B) Az Nkr. 8/D. § (2) bekezdésében foglalt esetben, ha az Nkr. 8/D. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt
szakhatósági eljárásban a szakhatóság azon szakkérdést vizsgálja, hogy a tevékenység következtében
jelentõs környezeti hatások feltételezhetõk-e 
[A vasúti építmények engedélyezésérõl és üzemeltetésük ellenõrzésérõl szóló 15/1987. (XII. 27.) KM–ÉVM együttes rendelet
3. számú melléklete alapján]

I. Közforgalmú és sajáthasználatú vasút, iparvágány és építményei engedélyezési terve
A) Vasúti pálya:
a) Átnézeti helyszínrajz
b) Helyszínrajz
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c) Mûszaki leírás
d) Forgalmi üzemi terv és vizsgálat
e) Vasútüzemi és utasforgalmi létesítmények vázlatterve
f) Hossz-szelvény
g) Minta- és jellemzõ keresztszelvények
h) Keresztezési mûtárgyak és rakodóberendezések vázlattervei
i) Víztelenítési és vízelvezetési terv
j) Talajmechanikai szakvélemény és terv
k) Támfal, bélésfal, görgetegfogó, alagút vázlatterve
l) Közút-vasút szintbeni keresztezés helyszínrajza, hossz-szelvénye, mûszaki leírása
m) Földalatti vasútnál a fõszellõzés sémája a mûtárgyak feltüntetésével, a mozgólépcsõk telepítési terve
n) Meglévõ létesítményeknek a vasúti pálya, illetõleg a vasút függõpálya, szalagpálya építésével kapcsolatban
szükséges átalakítási tervei

B) Vasúti híd:
a) Általános terv
b) Helyszínrajzi elrendezés (az általános terven is elhelyezhetõ)
c) Mûszaki leírás
d) Vízmûtani adatok és számítások, valamint vízügyi szakvélemény vízfolyás keresztezése esetén
e) Közelítõ erõtani számítás az 5,0 m-nél nagyobb nyílásméretû hidaknál (a mintaterv szerint épülõ hidak esetében
csak az alapozásra)
f) Acélhidaknál a jellemzõ csomópontok, tartóbekötések, illesztések vázlatai
g) Különleges – egyedi – kialakítású hidaknál a jellemzõ szerkezeti részletek vázlatai

C) Biztosítóberendezés:
Mûszaki leírás

D) Villamos-felsõvezeték:
a) Helyszínrajz az oszlopok elhelyezésérõl és vezeték elrendezésrõl
b) Mûtárgyak alatti átvezetés terve
c) Mûszaki leírás

E) Vasúti rakodóberendezés (vasúti kocsi töltõlefejtõ berendezés, rakodódaru, kocsibuktató, oldal- és homlokrakodó,
egyéb beépített rakodó- és szállítógép, illetõleg berendezés):
a) Vasúti létesítmények tervezéséhez elõírt kivitelû helyszínrajz
b) Mûszaki leírás
c) Alaprajz
d) Metszetek, mind a vágánytengelyre merõlegesen, mind a vágánytengellyel párhuzamosan, üzemi és üzemen kívüli
helyzetben
e) Vízellátás, víztelenítés terve
f) Víziközmû vezetékek kimutatása

F) Vasúti kocsivontató mint jármûmozgató berendezés:
a) Vasúti létesítmények tervezéséhez elõírt kivitelû helyszínrajz
b) Mûszaki leírás
c) Vontatóberendezés segédpálya terve

G) Tolópad, fordítókorong mint jármûmozgató berendezés:
a) Vasúti létesítmények tervezéséhez elõírt kivitelû helyszínrajz
b) Mûszaki leírás
c) Tolópadpálya, fordítókorong akna szerkezeti kialakításának terve, a víztelenítés megoldása
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H) Vasúti jármûmérleg:
a) Vasúti létesítmények tervezéséhez elõírt kivitelû helyszínrajz
b) Mûszaki leírás (a mérési folyamat leírásával)
c) Mérlegakna szerkezeti kialakításának terve, helyszínre adaptálva
d) Mérlegakna víztelenítési terve

II. Függõpálya engedélyezési terve
a) Helyszínrajz
b) Hossz-szelvény (pályaterv)
c) Mûszaki leírás
d) Az állomások elrendezési terve
e) Az állványokat áthidaló és egyéb szerkezetek tervei és számításai
f) Védõhidak, védõhálók és egyéb biztonsági berendezések általános és részletes tervei
g) A meglevõ más létesítményeknek a függõpálya építésével kapcsolatban szükségessé váló átalakítás tervei
h) Alapozási szakvélemény

III. Távolsági szalagpálya engedélyezési terve
a) Helyszínrajz
b) Hossz-szelvény (pályaterv)
c) Mûszaki leírás
d) Támasztó szerkezetek és szalaghidak terve
e) Szalagfordító- és feszítõmûvek összeállítási terve
f) Hajtómûvek terve, teljesítményszámítás, méretezése
g) Meglevõ létesítmények keresztezésének és megközelítésének megoldásai, azok esetleges átalakítási tervei
h) Az állomások általános elrendezési terve, az állomási gépészeti berendezések feltüntetésével
i) Alapozási szakvélemény

IV. Sífelvonó engedélyezési terve
a) Helyszínrajz
b) Hossz-szelvény (pályaterv)
c) Részletes mûszaki leírás
d) Hajtómû és fékek terve, fõbb elemeik számítása
e) Állomások általános elrendezési terve a gépészeti berendezések feltüntetésével
f) Pályamenti elemek terve és számítása

V. Közforgalmú és sajáthasználatú vasút, iparvágány és építményei bontási terve
A) Vasúti pálya:
a) Helyszínrajz, iparvágány esetén a csatlakozást biztosító vasút üzembentartójának záradékával
b) Mûszaki leírás
c) Területrendezésre és újrahasznosításra vonatkozó tervek

B) Vasúti híd:
a) Általános terv, ha a mûtárgyat nem bontják el teljesen
b) Mûszaki leírás

C) Biztosító és távközlési berendezés:
a) A bontás miatti átalakítás terve a megmaradó létesítményekkel kapcsolatban
b) Mûszaki leírás

D) Villamos felsõvezeték:
a) A bontás miatti átalakítás terve a megmaradó létesítményekkel kapcsolatban
b) Mûszaki leírás
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E) Térvilágítás:
Mûszaki leírás

F) Vasúti rakodó-, jármûmozgató-berendezés és jármûmérleg:
a) Helyszínrajz
b) Alaprajz
c) Metszetek a vágánytengelyre merõlegesen és azzal párhuzamosan
d) Mûszaki leírás

C) Az Nkr. 8/E. § (1a) bekezdésében foglalt esetben 
[A kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítésérõl, használatbavételérõl, üzemben
tartásáról és megszüntetésérõl szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet alapján]

I. A kikötõ, valamint a komp- és révátkelõhely, továbbá a hajókiemelõ berendezés 
A létesítési engedélyezési terv tartalmazza:
a) a kikötõ, illetve átkelõhely létesítésének célját,
b) átnézeti térképet (1:10 000-tõl 1:25 000-ig méretarányban),
c) a kikötõ/átkelõhely és a hajókiemelõ berendezés telepítési helyszínrajzát 1:2000–1:5000 méretarányban, amely
tartalmazza a tervezett létesítményeket a meglévõ és bontásra elõirányzott létesítményekkel együtt, valamint
1:200–1:500 méretarányban a jellemzõ keresztszelvényeket,
d) a kikötõ vízterületének, valamint a hozzá kapcsolódó víziút 500–500 m (az átkelés esetében annak tengelyétõl mért
200–200 m, ha az átkelés jeleit ennél nagyobb távolságban kell elhelyezni, akkor az elhelyezés távolságáig) hosszú
(tavon széles) szakaszának, hajókiemelõ berendezés partterületét határoló (a kiemelésre szolgáló) vízterület 100 m
szélességû (ha a meder ennél kisebb szélességû, akkor a teljes mederszélességre kiterjedõ) mélységvonalas
helyszínrajzát a hajózási kisvízszint (HKV) és a hajózási nagyvízszint (HNV), a legnagyobb vízszint (LNV) és a
legmagasabb jeges vízszint megjelölésével, amelyen a mélységvonalakat a vízterületre elõírt kitûzési tervnek
megfelelõen kell alkalmazni,
e) a létesítéshez szükséges ingatlan földnyilvántartási adatokat (ingatlan-nyilvántartási szemlét),
f) a kikötõ térségére jellemzõ vízmérce alap- és vízállásadatait országos rendszerben (nulla pont magassága, LKV, HKV,
KÖV, HNV, LNV, MÁSZ) meghatározottak szerint,
g) a kikötõt/átkelõhelyet használó úszólétesítmények fõméreteit (hossz, szélesség, legnagyobb merülés),
h) a kikötõ/átkelõhely kapcsolatát, a közúti, vasúti pályával, csõvezetékkel,
i) a kikötõ építményeinek tervét és leírását, valamint jogerõs hatósági engedélyeit.

II. Úszómûves rakodóhely, hajóállomás, úszómûállás, hajóhíd, veszteglõhely, vízisportpálya és vízi repülõtér 
A létesítési engedélyezési terv, a legfeljebb egy nyilvántartásra nem kötelezett úszómûbõl álló úszómûállás kivételével 
tartalmazza:
a) az általános helyszínrajzot és a létesítmény elhelyezésének mûszaki terveit;
b) a létesítmény vízterületének, valamint a víziút hozzá kapcsolódó 500–500 m hosszú szakaszának mélységvonalas
helyszínrajzát;
c) a helyi vízmérce alapadatait (ha nincs, akkor a legközelebbi országos vízmérce alapadataira vonatkoztatott helyi
adatokat): helye, 0 pont magassága, legkisebb vízállás, legnagyobb vízállás;
d) a létesítmény részét képezõ és azt használó úszó létesítmény(ek) jellemzõ adatait;
e) az üzemeltetési rend tervét (ha a hajózási létesítményre azt jogszabály elõírja, akkor a külön jogszabályban
meghatározottak szerint); továbbá
f) úszómûves rakodóhely, hajóállomás, nyilvántartásba vételre kötelezett úszómûvekbõl álló úszómûállás és hajóhíd
esetében:
fa) a csatlakozó partél elöntési vízszintjét,
fb) közúti kapcsolatát.

III. Csak csónakok fogadására alkalmas kikötõk
A létesítési engedélyezési terv tartalmazza:
a) a kikötõ létesítésének célját,
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b) átnézeti térképet (1:10 000-tõl 1:25 000-ig méretarányban),
c) a kikötõrõl telepítési helyszínrajzot kell benyújtani (1:2000–1:5000 méretarányban), amely tartalmazza a kikötõ
tervezett létesítményeit a meglévõ és bontásra elõirányzott létesítményekkel együtt,
d) a kikötõ vízterületének, valamint a hozzá kapcsolódó víziút 200–200 m hosszú, tavon 200 m-es sugarú körbe esõ
szakaszának mélységvonalas helyszínrajzát,
e) a létesítéshez szükséges ingatlan földnyilvántartási adatait (telekkönyvi szemléjét),
f) a kikötõ megközelíthetõségének leírását,
g) a kikötõ építményeinek tervét és leírását.”
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8. melléklet a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelethez 

Az Nkr. 3. melléklet 7. és 8. pontja helyébe a következõ pont lép: 

 Bevonás és közremûködés feltétele  Szakkérdés  Elsõ fokú eljárásban  Másodfokú eljárásban

 7.  Gyorsforgalmi út esetén. Annak elbírálása kérdésében, hogy környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

a) a tevékenység a természet védelmére vonatkozó 
nemzeti és közösségi jogi követelményeknek,
valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett megfelel-e, 
b) az adott tevékenység megfelel-e az elérhetõ
legjobb technika alapján meghatározott
levegõtisztaság-védelmi követelményeknek és
elõírásoknak, a levegõ minõségére vonatkozó
elõírásoknak, valamint a védelmi övezet kijelölési
szabályainak,
c) az engedélyezési tervdokumentáció és a
létesítmény zajkibocsátása kielégíti-e a környezeti
zaj és rezgés elleni védelem követelményeit,
d) az adott tevékenység megfelel-e a felszín alatti
vizek és ivóvízbázisok állapotának védelme,
továbbá a vizek lefolyási viszonyainak vizsgálata
követelményeinek,
e) az építésnél az építési és a bontási hulladékok
kezelése, valamint a hulladékok felhasználása
megfelel-e a hulladékgazdálkodási
követelményeknek.

 8. Fõút, összekötõ út, bekötõút és állomáshoz
vezetõ út, belterületi gyorsforgalmi út,
belterületi elsõrendû fõút, belterületi
másodrendû fõút, gyûjtõút, közforgalom elõl el 
nem zárt magánút, parkoló, zajárnyékoló fal,
zajárnyékoló töltés, valamint – a nem kizárólag
gyalogos vagy kerékpáros forgalom
lebonyolítására szolgáló – híd, felüljáró, alagút,
aluljáró engedélyezése esetén. 

Annak elbírálása kérdésében, hogy környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

a) a tevékenység a természet védelmére vonatkozó 
nemzeti és közösségi jogi követelményeknek,
valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett megfelel-e, 
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b) az adott tevékenység megfelel-e az elérhetõ
legjobb technika alapján meghatározott
levegõtisztaság-védelmi követelményeknek és
elõírásoknak, a levegõ minõségére vonatkozó
elõírásoknak, valamint a védelmi övezet kijelölési
szabályainak,
c) az engedélyezési tervdokumentáció és a
létesítmény zajkibocsátása kielégíti-e a környezeti
zaj és rezgés elleni védelem követelményeit,
d) az adott tevékenység megfelel-e a felszín alatti
vizek és ivóvízbázisok állapotának védelme,
továbbá a vizek lefolyási viszonyainak vizsgálata
követelményeinek,
e) az építésnél az építési és a bontási hulladékok
kezelése, valamint a hulladékok felhasználása
megfelel-e a hulladékgazdálkodási
követelményeknek,
f) a tevékenység alapján jelentõs környezeti
hatások feltételezhetõk-e.
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9. melléklet a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelethez 

1. Az Nkr. 5. melléklet I.1. pontja helyébe a következõ pont lép: 

 Bevonás és közremûködés feltétele  Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban Másodfokú eljárásban

Elvi létesítési,
létesítési engedély,

fennmaradási
engedély

 Használatbavételi,
rendeltetéstõl eltérõ 
használati engedély

 Megszüntetési
engedély

 valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás átvezetése iránti
eljárás

 1. Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély és 
egységes környezethasználati
engedély nem szükséges.

Annak elbírálása kérdésében,
hogy 

 környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi 
felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

 IGEN  IGEN  IGEN

a)  a tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti
és közösségi jogi
követelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett 
megfelel-e, 
b)  a tevékenység a felszíni
vizek védelmére vonatkozó
követelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett 
megfelel-e,
c)  a tevékenység alapján
jelentõs környezeti hatások
feltételezhetõk-e.
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2. Az Nkr. 5. melléklet II. pontja helyébe a következõ pont lép: 

„II. A hajókiemelõ berendezés elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstõl eltérõ használati és megszüntetési engedélyezésére,
adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint a tervtõl eltérés engedélyezése iránt eljárásában részt vevõ szakhatóságok

Bevonás és közremûködés feltétele  Szakkérdés  Elsõ fokú eljárásban  Másodfokú eljárásban

 Elvi létesítési,
létesítési engedély,

fennmaradási
engedély

 Használatbavételi,
rendeltetéstõl eltérõ
használati engedély

 Megszüntetési
engedély

 valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás átvezetése iránti eljárás

Ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély és
egységes környezethasználati
engedély nem szükséges.

a)  Annak elbírálása kérdésében,
hogy a tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi követelményeknek
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e, továbbá annak
elbírálása kérdésében, hogy a
tevékenység a felszíni vizek
védelmére vonatkozó
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.

környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

 IGEN  IGEN  IGEN

b) Annak elbírálása kérdésében,
hogy a tevékenység alapján
jelentõs környezeti hatások
feltételezhetõk-e.

”
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3. Az Nkr. 5. melléklet III. 1. pontja helyébe a következõ pont lép: 

 Bevonás és közremûködés feltétele  Szakkérdés  Elsõ fokú eljárásban  Másodfokú eljárásban

 Elvi létesítési,
létesítési engedély,

fennmaradási
engedély

 Használatbavételi,
rendeltetéstõl

eltérõ használati
engedély

 Megszüntetési
engedély

 valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás átvezetése iránti
eljárás

 1. Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély és
egységes környezethasználati
engedély nem szükséges.

a) Annak elbírálása kérdésében, 
hogy a tevékenység a
természet védelmére
vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi
követelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e, továbbá annak
elbírálása kérdésében, hogy a
tevékenység a felszíni vizek
védelmére vonatkozó
követelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e.

környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

 IGEN  IGEN  IGEN

b) Annak elbírálása
kérdésében, hogy a
tevékenység alapján jelentõs
környezeti hatások
feltételezhetõk-e.
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4. Az Nkr. 5. melléklet IV. 1. pontja helyébe a következõ pont lép: 

 Bevonás és közremûködés feltétele  Szakkérdés  Elsõ fokú eljárásban  Másodfokú eljárásban

 Elvi létesítési,
létesítési

engedély,
fennmaradási

engedély

 Használatbavételi, 
rendeltetéstõl

eltérõ használati
engedély

 Megszüntetési
engedély

     
 valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás átvezetése

iránti eljárás

 1. Ha a tevékenység megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély és
egységes környezethasználati
engedély nem szükséges.

a) Annak elbírálása kérdésében,
hogy a tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi követelményeknek 
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e, továbbá annak
elbírálása kérdésében, hogy a
tevékenység a felszíni vizek
védelmére vonatkozó
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.

környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Fõfelügyelõség

 IGEN  IGEN  IGEN

b) Annak elbírálása kérdésében,
hogy a tevékenység alapján
jelentõs környezeti hatások
feltételezhetõk-e.
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10. melléklet a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelethez 

A Bkr. 2. melléklet 9. pontja helyébe a következõ pont lép: 

 Bevonás és közremûködés feltétele  Szakkérdés  Elsõ fokú eljárásban  Másodfokú eljárásban

 9. Ha a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély és egységes 
környezethasználati engedély nem
szükséges, kivéve 1000 tonna
össztároló-kapacitás alatti kõolaj-,
kõolajtermék-tároló telep és 300 m2

össztároló-kapacitás alatti vegyi termék
tárolás esetén

1. Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a
természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi
jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett megfelel-e.

környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség

Országos Környezet- és Vízügyi
Fõfelügyelõség

2. Annak elbírálása kérdésében, hogy biztosítható-e a
felszíni és felszín alatti vizek védelme, hasznosítási
lehetõségei megõrzése, valamint a földtani közeg
védelme. 
3. Annak elbírálása kérdésében, hogy a keletkezõ
hulladék elhelyezése, elõkezelése, hasznosítása,
ártalmatlanítása megfelel-e a hulladékgazdálkodási
elõírásoknak, merülnek-e fel olyan, a
hulladékgazdálkodásból eredõ környezeti kockázatok,
amelyek mellett a hozzájárulást nem vagy csak
feltételekkel lehet megadni.
4. Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység
alapján jelentõs környezeti hatások feltételezhetõk-e. 
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11. melléklet a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelethez 

Az Ékr. 5. melléklet 8. pontja a következõ 8.9. alponttal egészül ki: 

 Bevonás és közremûködés feltétele  Szakkérdés  Eljárás  Elsõ fokú eljárásban  Másodfokú eljárásban

8.9. A következõ építmények építése, bõvítése,
átalakítása esetén, amennyiben a környezeti
hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Khvkr.) 1. §
(3) bekezdésében foglalt vizsgálatra az
eljárást megelõzõen más hatósági eljárásban
nem került sor:

A Khvkr. 5. számú mellékletében foglalt
követelmények alapján annak elbírálása, 
hogy az építési tevékenység és az
építményben folytatott tevékenység
alapján jelentõs környezeti hatások
feltételezhetõk-e

a) elvi építési engedély,
b) építési engedély,
c) összevont építésügyi
hatósági engedély

környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség

Országos Környezet-
védelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

1. Intenzív állattartó telep
vízbázis védõövezetén, védett természeti
területen, Natura 2000 területen, barlang
védõövezetén baromfi esetén 10 számosállat 
alatt, egyéb állat esetén 50 számosállat alatt;
nem vízbázis védõövezetén, nem védett
természeti területen, nem Natura
2000 területen, nem barlang védõövezetén:
– broilerek számára 100 számosállat alatt, 
– tojók számára 200 számosállat alatt, 
– sertéshízók számára 500 számosállat alatt, 
– sertéskocák számára 150 számosállat alatt,
– egyéb állatok számára hígtrágyás
technológia alkalmazása esetén
200 számosállat alatt;
2. Húsfeldolgozó üzem 10 ezer t/év
késztermék elõállítása alatt;
3. Önállóan létesített vágóhíd 25 t/nap
vágottsúly-kapacitás alatt;
4. Halfeldolgozó üzem 10 ezer t/év
késztermék elõállítása alatt;
5. Gyümölcs-, zöldségfeldolgozó üzem 
40 ezer t/év késztermék elõállítása alatt;
6. Növényi-, állatiolaj-gyártó üzem 40 ezer
t/év késztermék elõállítása alatt;
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 Bevonás és közremûködés feltétele  Szakkérdés  Eljárás  Elsõ fokú eljárásban  Másodfokú eljárásban

7. Tejtermék gyártó üzem 200 t/nap
beérkezett tejmennyiség alatt;
8. Keményítõgyártó üzem 100 t/nap
késztermék elõállítása alatt;
9. Cukorgyár 5 ezer t/nap
répafeldolgozó-kapacitás alatt;
10. Édességgyártó üzem 10 ezer t/év
késztermék elõállítása alatt;
11. Sörgyár 30 millió l/év kapacitás alatt;
12. Malátagyártó üzem 25 ezer t/év
késztermék elõállítása alatt;
13. Egyéb élelmiszergyártó üzem 40 ezer t/év 
késztermék elõállítása alatt;
14. Textilkikészítõ üzem (elõkezelés, festés,
nyomás, vegyi kezelés) 10 t/nap textil
kikészítése alatt;
15. Nyersbõrcserzõ üzem 12 t/nap kikészített
bõr elõállítása alatt;
16. Papír- és kartongyártó üzem 20 t/nap
késztermék gyártása alatt;
17. Kõolajból kenõanyagot elõállító üzem 15
ezer t/év késztermék elõállítása alatt;
18. Vegyi anyagot (kivéve a peroxidokat)
elõállító üzem 20 ezer t/év késztermék
elõállítása alatt;
19. Peroxidokat gyártó üzem 1000 t/év
késztermék elõállítása alatt;
20. Mûtrágyagyártó üzem 20 ezer t/év
késztermék elõállítása alatt;
21. Peszticidet és más növényvédõ- és
gyomirtószereket gyártó, formáló és
kiszerelõ üzem 20 ezer t/év késztermék
elõállítása alatt;
22. Lakk- és festékgyártó üzem 20 ezer t/év
késztermék elõállítása alatt;
23. Gyógyszerkészítmény-gyártó üzem
20 ezer t/év késztermék elõállítása alatt;
24. Mosó- és tisztítószergyártó üzem 
20 ezer t/év késztermék elõállítása alatt;
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 Bevonás és közremûködés feltétele  Szakkérdés  Eljárás  Elsõ fokú eljárásban  Másodfokú eljárásban

25. Szénszálgyártó üzem 20 t/nap
késztermék elõállítása alatt;
26. 10%-nál több oldószert tartalmazó
gumioldatot készítõ és felhasználó üzem
5 ezer t/év gumioldat alatt;
27. Gumikeverék-gyártó vagy -feldolgozó
üzem 20 ezer t/év gumikeverék elõállítása
vagy feldolgozása alatt;
28. Üveg- és üvegszálgyártó üzem 20 t/nap
olvasztókapacitás alatt;
29. Kerámiatermék, kerámiacsempe és -lap-,
égetettagyagépítõanyag-gyártó üzem
75 t/nap gyártási kapacitás alatt, illetve ahol
a kemence térfogata a 4 m3-t, és abban az
árusûrûség a 300 kg/m3-t nem haladja meg;
30. Ásványi anyagokat olvasztó üzem,
beleértve az ásványi szál gyártását is 
20 t/nap olvasztókapacitás alatt;
31. Vas és acél (elsõdleges vagy másodlagos)
olvasztására szolgáló üzem, beleértve a
folyamatos öntést 2,5 tonna/óra kapacitás
alatt;
32. Bevonatolt termékeket gyártó üzem
2 t/óra nyersacélfeldolgozó-kapacitás alatt;
33. Fémeket és mûanyagokat elektrolitikus
vagy kémiai folyamatokkal felületkezelõ
üzem 20 ezer m2/év felület kezelése alatt,
vagy ahol az összes kezelõkád térfogata a
30 m3 alatt van;
34. Közútigépjármû-gyártó (gyártás,
összeszerelés, motorgyártás) üzem 5000
db/év késztermék elõállítása alatt;
35. Közútigépjármû-javító telep 5–20 db egy
idõben javítható gépjármûszám között;
36. Bevásárlóközpont a parkoló területe
nélkül számított 3000 m2–10 000 m2 nettó
összterület szint között vagy
100–300 parkolóhelyig;
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 Bevonás és közremûködés feltétele  Szakkérdés  Eljárás  Elsõ fokú eljárásban  Másodfokú eljárásban

37. Mezõ-, erdõ-, vízgazdálkodási célra
használt területen szálláshely-szolgáltató
épület vagy épületegyüttes (a kapcsolódó
létesítményekkel együtt) település
külterületén lévõ védett természeti területen, 
Natura 2000 területen, barlang
védõövezetén 50 szálláshely alatt vagy
0,5 ha területfoglalás alatt; nem védett
természeti területen, nem Natura
2000 területen, nem barlang védõövezetén 
500 szálláshely alatt vagy 3 ha terület
felhasználása alatt;
38. Kemping megvalósítását szolgáló
építmény védett természeti területen, Natura 
2000 területen vagy barlang védõövezetén
50 sátor-, illetve lakókocsi, lakóautó hely
alatt;
39. Autóbusz-pályaudvar vagy -garázs önálló
kialakításnál 20 (induló és érkezõ)
gépkocsiállás alatt;
40. Szén, lignit önálló felszíni tárolását
szolgáló építmény nem védett természeti
területen 1000–100 000 t
össztároló-kapacitás között;
41. Nemveszélyeshulladék-lerakó építmény
nem védett természeti területen, nem Natura 
2000 területen, nem barlang védõövezetén
napi 10 t hulladéklerakás alatt vagy 
25 000 t teljes befogadókapacitás alatt; 
42. Nem veszélyes hulladékot égetéssel,
kémiai kezeléssel, biológiai kezeléssel
ártalmatlanító építmény nem vízbázis
védõövezetén, nem védett természeti
területen, nem Natura 2000 területen, nem
barlang védõövezetén 10 t/nap kapacitás
alatt;
43. Nemveszélyeshulladék-hasznosító
építmény nem vízbázis védõövezetén, nem
védett természeti területen, nem Natura
2000 területen, nem barlang védõövezetén
10 t/nap kapacitás alatt;
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 Bevonás és közremûködés feltétele  Szakkérdés  Eljárás  Elsõ fokú eljárásban  Másodfokú eljárásban

44. Fémhulladék-gyûjtõ, -feldolgozó és 
– újrahasznosító telep (beleértve az
autóroncs telepeket) nem vízbázis
védõövezetén, nem védett természeti
területen, nem Natura 2000 területen, nem
barlang védõövezetén 5 t/nap kapacitás
alatt;
45. Veszélyeshulladék-tároló és/vagy
-hasznosító építmény nem önálló telepként
(listán nem szereplõ, más tevékenység
részeként) 2 ezer t/év kapacitás alatt;
46. Stadion, sportcsarnok vízbázis
védõövezetén, védett természeti területen,
Natura 2000 területen, barlang
védõövezetén 500 fõ befogadóképesség
alatt, 0,5 ha területfoglalástól; nem vízbázis
védõövezetén, nem védett természeti
területen, nem Natura 2000 területen, nem
barlang védõövezetén 1500 fõ befogadó
képesség alatt, 0,5 ha területfoglalástól; 
47. Szabadidõ eltöltésére szolgáló állandó
szabadtéri építmények védett természeti
területen, Natura 2000 területen, barlang
védõövezetén 1 ha alatt; nem védett
természeti területen, nem Natura
2000 területen, nem barlang védõövezetén
5000 fõ egyidejû befogadóképesség alatt,
vagy 3 ha területfoglalás alatt vagy 300 db
parkolóhely alatt; 
48. Golfpálya nem védett természeti
területen, nem Natura 2000 területen, nem
barlang védõövezetén 18-nál kevesebb lyukú 
pálya esetén;
49. Szabadtéri építmény motorok, turbinák
és reaktív motorok próbapadon történõ
vizsgálatához 500 kN tolóerõ alatt vagy
10 MW egyidejû kapacitás alatt, legalább
300 kW motorteljesítménytõl;
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50. Más célra használt területen ipari,
raktározási célú építmények elhelyezésére
szolgáló terület kialakítása (mûszaki
infrastruktúrával való ellátása)
védetttermészeti területen, vízbázis
védõövezetén, Natura 2000 területen,
barlang védõövezetén 0,5 ha alatt; nem
természeti területen, nem vízbázis
védõövezetén, nem Natura 2000 területen,
nem barlang védõövezetén 0,5–3 ha között;
51. Egyéb építmény, amely a Khvkr. 3. számú
mellékletében meghatározott tevékenység
megkezdését vagy folytatását szolgálja.
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12. melléklet a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelethez 

Az Mkekr. 3. melléklet 4. pontja helyébe a következõ pont lép: 

Bevonás és közremûködés feltétele Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban Másodfokú eljárásban

4. Ha a tevékenység
megkezdéséhez egységes
környezethasználati engedély
vagy környezetvédelmi engedély 
nem szükséges. 

Annak elbírálása, hogy  
a) az adott tevékenység megfelel-e az elérhetõ legjobb technika
alapján meghatározott levegõvédelmi követelményeknek és
elõírásoknak, valamint a védelmi övezet kijelölési szabályainak,  
b) az engedélyezési tervdokumentáció, illetve a létesítmény
zajkibocsátása megfelel-e a környezeti zaj és rezgés elleni
védelem követelményeinek,  
c) a tevékenység megfelel-e a felszín alatti vizek és ivóvízbázisok
állapota védelme követelményeinek,  
d) az építési és bontási hulladékok, illetve az engedélyezett
berendezésekbõl, létesítményekbõl származó hulladékok
kezelésének feltételei megfelelnek-e a hulladékgazdálkodási
elõírásoknak,  
e) az építmény vagy tevékenység a természet védelmére
vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett  
megfelel-e,
f) az építési tevékenység és az építményben folytatott
tevékenység alapján jelentõs környezeti hatások
feltételezhetõk-e. 

környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség
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13. melléklet a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelethez 

Az Mkekr. 5. melléklet 5. pont 3. sora helyébe a következõ sor lép: 

Bevonás és közremûködés feltétele  Szakkérdés
Elsõ fokú

eljárásban
 Másodfokú
eljárásban

Elvi építési
engedélyezési
eljárás, építési
engedélyezési
eljárás(saját és

idegen
ingatlanon)

 Üzemeltetési
engedélyezési

eljárás,
használatba-

vételi
engedélyezési

eljárás

 Fennmaradási
engedélyezési

eljárás

 Megszüntetési
eljárás

 Egyszerûsített
eljárás

 Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély
vagy egységes
környezethasználati engedély
nem szükséges, erõmû
engedélyezési eljárásban,
valamint önállóan vagy
vezetékjogi engedélyezési
eljárás részeként belterületen
vagy annak határától számított
100 méteren belül létesülõ
átalakító berendezés
engedélyezési eljárásban,
kivéve háztartási célú
kiserõmûvek, a 20 kV alatti
villamos légvezetékek, a nem
védett természeti területen,
Natura 2000 területen vagy
barlang védõövezetén történõ
elektromos földkábel vezetés
esetében.

1. Az erõmûvek vonatkozásban annak
elbírálása kérdésében, hogy
a) a tevékenység az elérhetõ legjobb
technika alapján meghatározott
levegõvédelmi követelményeknek és a
védelmi övezetekre vonatkozó
elõírásoknak a kérelemben foglaltak
szerint vagy további feltételek mellett
megfelel-e, 
b) az engedélyezési tervdokumentáció,
illetve a létesítmény zajkibocsátása
megfelel-e a környezeti zaj és rezgés
elleni védelem követelményeinek, 
c) az építési tevékenység és az
építményben folytatott tevékenység
alapján jelentõs környezeti hatások
feltételezhetõk-e.
2. Az átalakító berendezések
vonatkozásában annak elbírálása
kérdésében, hogy az engedélyezési
tervdokumentáció, illetve a létesítmény
zajkibocsátása megfelel-e a környezeti
zaj és rezgés elleni védelem
követelményeinek.
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A nemzeti erõforrás miniszter 23/2011. (V. 18.) NEFMI rendelete
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM
rendelet 1. §-a a következõ (13a) bekezdéssel egészül ki:
„(13a) Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirõl és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti, az
újszülött 0–4 napos korban történõ életkorhoz kötött szûrõvizsgálatait az E. Alap a 7270 kódszámú „Újszülött, születési 
súly 2499 g felett, jelentõs mûtét nélkül, normális újszülött-diagnózissal” HBCs súlyszám 16 százalékával finanszírozza.”

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A nemzeti erõforrás miniszter 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelete
az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 11. pont d) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következõket rendelem el:

1. Sajátos nevelési igényû tanulók tankönyvtámogatása

1. § (1) A támogatást a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) 13. § (1) bekezdése szerinti központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási
intézmények (a továbbiakban: központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény), a 35. §
(1) bekezdésében meghatározott fenntartók (a továbbiakban: önkormányzati fenntartó), valamint a 42. §
(1) bekezdésének a) pontjában meghatározott közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói
(a továbbiakban: közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója) igényelhetik (a továbbiakban együtt:
fenntartók). 
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(2) A fenntartók a fenntartásukban lévõ – a szakiskolák kivételével – nevelési-oktatási intézmények 1–13. évfolyamain,
szakiskolák esetében a 9–10. évfolyamain és a szakképzési évfolyamokon a nappali rendszerû iskolai oktatásban részt
vevõ, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 121. § (1) bekezdés 29. pont a) vagy
b) alpontja szerinti sajátos nevelési igényû tanulók 2011. október 1-jei közoktatási statisztikai létszáma alapján
igényelhetik.

(3) A támogatás felhasználható a Közokt. tv. 121. § (1) bekezdés 29. pont a) vagy b) alpont szerinti sajátos nevelési igényû
tanulók kis példányszámú tankönyveinek beszerzésére és differenciált tankönyvvásárlás támogatására, így különösen
a vak tanulók kispéldányszámú, pontírásos és hangos tankönyvei, digitalizált tananyagai a tankönyvvé nyilvánítás,
a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet
(a továbbiakban: OM rendelet) 22. § (13) bekezdése szerint történõ beszerzésének támogatására.

(4) A támogatás igénylésének alapja a tankönyvrendelésben szereplõ végösszegnek a költségvetési törvény 3. melléklet
17. pont b) alpont „Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása” cím alatti normatív hozzájárulások fajlagos
összegével csökkentett különbözete.

2. § (1) A támogatási igényt az 1., 2. és 3. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2011. július 1-jéig kell benyújtani. A vak és
gyengénlátó tanulók tankönyveihez támogatást a fenntartók, valamint az OM rendelet 22. § (13) bekezdésében
meghatározott Vakok Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének fenntartója a vak és gyengénlátó
tanulók részére az 1. § (2)–(3) bekezdésben meghatározott feltételek szerint igényelhetik.

(2) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) területileg illetékes szerve (a továbbiakban: Igazgatóság)
a támogatási igények egy példányát 2011. július 29-ig megküldi a Wekerle Sándor Alapkezelõnek (a továbbiakban:
Alapkezelõ).

(3) Az Alapkezelõ a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítõ jelentését 2011. szeptember 5-ig
önkormányzati fenntartó, közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint központi
költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény szerinti bontásban, megyénként külön-külön összesítve,
nyomtatott és elektronikus formában megküldi az oktatásért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.
A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója támogatási igényének a Kincstár általi teljesítéséhez
az egyenkénti finanszírozási adatokat az e bekezdésben foglalt idõpontban az Alapkezelõ elektronikus formában
megküldi a miniszter részére.

(4) A miniszter az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelõ fenntartók által benyújtott támogatási
igények alapul vételével, az összesített igények alapján a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig dönt a támogatás
fenntartónkénti, valamint intézményenkénti összegérõl. A miniszter döntését – az Alapkezelõ egyidejû értesítésével –
az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: NEFMI) honlapján 2011. október 8-ig közzéteszi. A miniszter döntését
az Alapkezelõ közli a fenntartókkal.

(5) A miniszter a támogatott önkormányzati fenntartó utaláshoz szükséges adatait – KSH azonosítóját, (településtípus
nélküli) megnevezését és a támogatás összegét – 2011. október 20-ig elektronikus úton a helyi önkormányzatok,
többcélú kistérségi társulások mutatószám-felismerési rendszerében (ebr42 rendszer) és papír alapon közli a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszterrel. A támogatást az önkormányzati fenntartó esetében a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a Kincstár a 2011. november havi nettó finanszírozás
keretében folyósítja.

(6) A támogatást a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében a miniszter utalványozása
alapján a Kincstár 2011. november 15-ig folyósítja.

2. Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása

3. § (1) A támogatást a fenntartók a fenntartásukban lévõ szakiskolákban a 2010/2011. tanév január 1-jétõl augusztus 31-ig,
valamint a 2011/2012. tanév szeptember 1-jétõl december 31-ig tartó naptári hónapjaiban a felzárkóztató oktatásban
részt vevõ tanulók létszáma alapján igényelhetik.

(2) A támogatás kizárólag szakiskolában, a kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató
oktatásban részt vevõ tanulók után igényelhetõ a szakképzésbe történõ bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és
gyakorlati tudáselemek (kompetenciák), a tanulói képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére, valamint
mûködési jellegû kiadások (személyi juttatások és munkaadókat terhelõ járulékok, dologi kiadások, egyéb mûködési
célú kiadások) fedezésére.
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(3) A (2) bekezdésben foglalt támogatás csak a nappali rendszerû iskolai oktatás munkarendje szerint oktatott tanulók
után igényelhetõ.

(4) A támogatás igénylésének alapja a 2010/2011. tanévre, valamint a 2011/2012. tanévre beíratkozott tanulók havi
létszámadatainak január 1-jétõl június 30-ig, valamint július 1-jétõl december 31-ig a félévi részletre vonatkoztatott
matematikai átlaga.

(5) A normatív támogatás összege 8000 Ft/hó/fõ. Az igénylõlapon a (4) bekezdés szerinti, valamint a félévi részlet alapjául
szolgáló havi létszámadatok matematikai átlagát kell feltüntetni. A tanulók átlaglétszám-számításánál törtszám
esetén a létszámot mindig (egy fõre) felfelé kerekítve kell figyelembe venni.

(6) A támogatási igényt az 1. melléklet szerinti adatlap, valamint a 2011. évi elsõ részlet tekintetében a 2010/2011. tanév
tárgyhónapjainak létszámadatai alapján a 4. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2011. május 23-ig, a második részlet
tekintetében a 2010/2011. tanév, valamint a 2011/2012. tanév tárgyhónapjainak létszámadatai alapján az 5. melléklet
szerinti adatlap kitöltésével 2011. október 5-ig kell benyújtani.

4. § (1) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által a 3. § szerint benyújtott támogatási igény egy példányát az elsõ
részlet tekintetében 2011. június 8-ig, a második részlet tekintetében 2011. november 1-jéig megküldi az
Alapkezelõnek.

(2) Az Alapkezelõ a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítõ jelentését az elsõ részlet tekintetében
2011. július 1-jéig, a második részlet tekintetében 2011. november 15-ig az önkormányzati fenntartó, a közoktatási
feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója szerinti bontásban, nyomtatott és elektronikus formában megküldi
a miniszter részére.

(3) A miniszter a 3. § (1)–(3) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelõ fenntartók által benyújtott támogatási
igények alapul vételével, az összesített igények alapján a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig dönt a támogatás
fenntartónkénti összegérõl. Döntését – az Alapkezelõ egyidejû értesítésével – a NEFMI honlapján közzé kell tenni.
A miniszter döntését az Alapkezelõ közli a fenntartókkal.

(4) A miniszter a támogatásban részesült szakiskolákra és a támogatási összegekre vonatkozó fenntartónkénti és
intézményenkénti adatokat közli az államháztartásért felelõs miniszterrel.

(5) A miniszter a támogatott önkormányzati fenntartó utaláshoz szükséges adatait – a KSH azonosítóját, (településtípus
nélküli) megnevezését és a támogatás összegét – az elsõ részlet tekintetében 2011. július 20-ig, a második részlet
tekintetében 2011. november 20-ig – elektronikus úton a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások
mutatószám-felismerési rendszerében (ebr42 rendszer) és papír alapon – közli a helyi önkormányzatokért felelõs
miniszterrel. A támogatást az önkormányzati fenntartó esetében a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter
utalványozása alapján a Kincstár az elsõ részlet tekintetében 2011. augusztus havi, a második részlet tekintetében
2011. december havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

(6) A miniszter a támogatott közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében az intézmény
fenntartójának adatait és a támogatás elsõ részletét 2011. július 20-ig, a második részletét november 20-ig közli
utalványozás céljából a Kincstárral. A Kincstár a támogatás összegét a miniszter utalványozása alapján az elsõ részlet
tekintetében 2011. év augusztus 15-ig, a második részlet tekintetében 2011. december 15-ig folyósítja.

3. Szakközépiskola tizenegy–tizenkettedik évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás támogatása

5. § (1) A támogatást a fenntartók igényelhetik a 2010/2011. tanév január 1-jétõl június 30-ig, valamint a 2011/2012. tanév
szeptember 1-jétõl december 31-ig tartó naptári hónapjaiban, a szakközépiskolákban vagy szakközépiskolai
tevékenységet ellátó intézményegységben a tizenegy–tizenkettedik évfolyamon folyó, nappali oktatás munkarendje
szerint szervezett szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatásban részt vevõ tanulók után.

(2) A támogatás elosztásának alapja az (1) bekezdésben meghatározott intézményben, intézményegységben
a szakközépiskola pedagógiai programjában meghatározott, a Közokt. tv. 29. § (1) bekezdése szerinti,
a tizenegy–tizenkettedik évfolyamon folyó nappali oktatás munkarendje szerint legfeljebb 12 fõs csoportban, legalább
heti négy órában szervezett szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatásban részt vevõ, a 2010/2011.
tanévre, valamint a 2011/2012. tanévre beiratkozott tanulók 2011. február 15-ei, valamint 2011. szeptember 15-ei
tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma. Ahol a kilencedik évfolyamon nyelvi elõkészítõ oktatás vagy két tanítási
nyelvû oktatás folyik, ott a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelõen a szakközépiskola tizenkettedik–tizenharmadik
évfolyamán tanulók gyakorlati oktatásához igényelhetõ a hozzájárulás, abban az esetben, ha a szakközépiskola
pedagógia programja az évfolyamok számozásánál erre kitér.
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(3) A támogatási igény kizárólag abban az esetben nyújtható be, ha a pedagógiai programban meghatározott
szakképzési évfolyamok száma az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és
törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben meghatározott Országos Képzési Jegyzékben elõírt
évfolyamoknál eggyel kevesebb, tehát a szakközépiskolák kilenc–tizenkettedik évfolyamain – a költségvetési törvény
3. mellékletének 16. a) pont aa) alpontjában rögzítetteket is figyelembe véve – végrehajtott szakmacsoportos
alapozás, szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatás a szakmai képzés idejébe a szakképzésrõl szóló
1993. évi LXXVI. törvény 11. § (1) bekezdése alapján beszámításra kerül.

(4) A támogatási igényt az 1., a 7. és a 8. melléklet szerinti adatlap kitöltésével
a) az elsõ részlet tekintetében 2011. január 1-jétõl 2011. június 30-ig terjedõ idõszakra legkésõbb 2011. május 23-ig,
b) a második részlet tekintetében 2011. szeptember 1-jétõl 2011. december 31-ig terjedõ idõszakra legkésõbb 2011.

szeptember 20-ig kell benyújtani.
(5) A támogatási igényhez mellékelni kell mindkét részletet tekintve az intézményi nyilatkozatot arról, hogy

a kilenc–tizenkettedik, illetve ahol a kilencedik évfolyamon nyelvi elõkészítõ oktatás vagy két tanítási nyelvû oktatás
folyik, ott a kilencedik–tizenharmadik évfolyamokon végrehajtott szakmacsoportos alapozás, szakmai orientáció és
szakmacsoportos gyakorlati oktatás a szakmai képzés idejébe beszámításra kerül, és a pedagógiai programban
meghatározott szakképzési évfolyamok száma az Országos Képzési Jegyzékben elõírt évfolyamoknál eggyel kevesebb 
lesz.

(6) A támogatás felhasználható:
a) a szakmai orientációhoz és szakmacsoportos gyakorlati oktatáshoz kapcsolódó mûködési jellegû kiadások

(személyi juttatások és munkaadókat terhelõ járulékok, dologi kiadások, egyéb mûködési célú kiadások)
fedezésére, valamint

b) olyan tevékenység finanszírozására, amely a gyakorlati tudáselemek (kompetenciák), a tanulói képességek
fejlesztését szolgálja, továbbá új vagy a korábbinál mûszaki, technikai szempontból korszerûbb tárgyi eszközök
létrehozására irányul, illetve a nyilvántartásukban már szereplõ tárgyi eszközök mûszaki, technikai
paramétereinek korszerûsítését valósítja meg (fejlesztés).

6. § (1) Az Igazgatóság az 5. § alapján benyújtott támogatási igényeket az elsõ részlet tekintetében 2011. június 8-ig,
a második részlet tekintetében 2011. október 15-ig továbbítja az Alapkezelõ részére.

(2) Az Alapkezelõ a benyújtott igények e rendeletben foglalt feltételeknek való megfelelését megvizsgálja, és
a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítõ jelentését önkormányzati fenntartó, közoktatási
feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási
intézmény szerinti bontásban, összesítve, nyomtatott és elektronikus formában az elsõ részlet tekintetében 2011.
június 30-ig, a második részlet tekintetében 2011. november 3-ig megküldi a miniszter részére.

(3) A támogatás az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelt fenntartók között, a 2011. január 1-jétõl 2011. június
30-ig, valamint a 2011. szeptember 1-jétõl 2011. december 31-ig, a tizenegyedik–tizenkettedik évfolyamon szakmai
orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatásban részt vevõ tanulók 2011. február 15-ei, valamint 2011.
szeptember 15-ei létszáma alapulvételével kerül elosztásra. Az egy tanulóra, egy hónapra jutó támogatás összege nem 
haladhatja meg az 1000 forintot.

(4) A támogatásban részesülõ fenntartókat megilletõ támogatási összegrõl a miniszter az 5. § (4)–(5) bekezdésben,
meghatározott feltételeknek megfelelõ fenntartók által benyújtott támogatási igények alapul vételével, az összesített
igények alapján a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig dönt az elsõ részlet tekintetében 2011. július 15-ig,
a második részlet tekintetében 2011. november 15-ig. A miniszter döntését – az Alapkezelõ egyidejû értesítésével –
a NEFMI honlapján közzé kell tenni. A miniszter döntését az Alapkezelõ közli a fenntartókkal.

(5) A miniszter a támogatott önkormányzati fenntartó utaláshoz szükséges adatait – KSH azonosítóját, (településtípus
nélküli) megnevezését és a támogatás összegét – az elsõ részlet tekintetében 2011. július 20-ig, a második részlet
tekintetében 2011. november 30-ig – elektronikus úton a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások
mutatószám-felismerési rendszerében (ebr42 rendszer) és papír alapon – közli a helyi önkormányzatokért felelõs
miniszterrel. A támogatást az önkormányzati fenntartó esetében a költségvetési törvény IX. fejezet 5. cím
Központosított elõirányzatok alatti forrás terhére a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján
a Kincstár az elsõ részlet tekintetében a 2011. év augusztus havi, a második részlet tekintetében a 2011. év december
havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

(6) A miniszter a támogatott közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében az intézmény
fenntartójának adatait és a támogatás elsõ részletének összegét 2011. július 15-ig, a második részlet összegét
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december 12-ig utalványozás céljából közli a Kincstárral. A Kincstár a miniszter utalványozása alapján a támogatás elsõ
részletét 2011. július 29-ig, a második részletet 2011. december 15-ig folyósítja.

4. Nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásának támogatása

7. § (1) A támogatást a fenntartók a fenntartásukban levõ iskola azon tanulója után igényelhetik,
a) aki a Közokt. tv. 110. § (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozik, vagy aki a Közokt. tv. 110. § (1) bekezdés

c) pontjának hatálya alá tartozó humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
b) aki a Közokt. tv. 110. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozó, vagy az (1) bekezdés a) pontjában nem

hivatkozott, a Közokt. tv. 110. § (1) bekezdés c) pontjának hatálya alá tartozó nem magyar ajkú állampolgár,
amennyiben a tanuló közoktatási intézményrendszerbe való belépésétõl számított idõtartama nem éri el az
egy évet, és a közoktatási intézmény vagy a tanuló által látogatott osztály tanítási nyelve magyar, feltéve, hogy
a tanuló oktatását, nevelését központi pedagógiai program adaptálásával szervezik meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás csak a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett oktatásban részt vevõ
tanulók után igényelhetõ.

(3) A fenntartóknak nyújtható támogatás mértéke az (1) bekezdés a) pontjában felsorolt tanulók esetében nem
haladhatja meg a 140 000 Ft/fõ/év összeget. A 2011/2012. tanév egy tanítási félévére vonatkozó 50%-os támogatási
összegre való jogosultságot nem érinti, ha a tanuló az adott tanítási félév lezárulta elõtt elköltözik az iskola
településérõl, vagy elhagyja a Magyar Köztársaság területét és ezáltal tanulói jogviszonya az iskolával megszûnik.
A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a tanuló egy településen belül, azonos fenntartó fenntartásában álló
másik intézménybe átíratkozik.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanuló esetében a támogatás mértéke nem haladhatja meg
a 70 000 Ft/fõ/év összeget.

(5) A fenntartók által elnyert támogatások felhasználhatók az iskolák (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tanulói
esetében a 11. mellékletben meghatározott, iskolai, tanórán kívüli, heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi
felkészítõ programok költségeire, az azokkal összefüggõ emberi erõforrások költségeire, a célcsoport számára
biztosított kulturális különbségeket áthidaló iskolai, tanórán kívüli tevékenységekre, az oktatási-fejlesztési
folyamatban vagy az ahhoz való hozzáféréshez elengedhetetlen, a célcsoport számára biztosított eszközök
beszerzésére, az iskolai gyermekvédelmi felelõs vagy az ezzel a feladattal megbízott munkatárs tanulóval és a tanuló
családjával való rendszeres kapcsolattartásával összefüggõ emberi erõforrások költségeire, a mellékletben
meghatározott mértékben. Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanulók esetében a támogatás
a 12. mellékletben meghatározott iskolai, tanórán kívüli, heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítõ
programok költségeire, valamint az azzal összefüggõ emberi erõforrásokkal kapcsolatos költségekre fordítható.

8. § (1) A 7. § szerinti támogatási igényt az 1., 9., 11. és 12. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2011. október 6-ig kell
benyújtani.

(2) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási igényeket 2011. október 27-ig egy
példányban megküldi az Alapkezelõ részére.

(3) Az Alapkezelõ a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítõ jelentését az önkormányzati fenntartó,
a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény szerinti bontásban megyénként, továbbá intézmény-, célcsoporttípusok és tanulói létszám
szerint összesítve nyomtatott és elektronikus formában 2011. november 8-ig megküldi a miniszter részére.
A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók igényeinek Kincstár általi teljesítéséhez
a fenntartónkénti finanszírozási adatokat az e bekezdésben foglalt idõpontban az Alapkezelõ elektronikus formában
megküldi a miniszter részére.

(4) A miniszter a 7. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelõ fenntartók által benyújtott támogatási igények alapul
vételével, az összesített igények alapján a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig dönt a támogatások mértékérõl
és azt – az Alapkezelõ egyidejû értesítésével – a NEFMI honlapján 2011. november 21-ig közzéteszi. A miniszter
döntését az Alapkezelõ közli a fenntartókkal.

(5) A miniszter a támogatott önkormányzati fenntartó utaláshoz szükséges adatait – KSH azonosítóját, (településtípus
nélküli) megnevezését és a támogatás összegét – 2011. november 21-ig – elektronikus úton a helyi önkormányzatok,
többcélú kistérségi társulások mutatószám-felismerési rendszerében (ebr42 rendszer) és papír alapon – közli a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszterrel. A támogatást az önkormányzati fenntartó esetében a helyi
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önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a Kincstár a 2011. december havi nettó finanszírozás
keretében folyósítja.

(6) A miniszter a támogatott közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében az
intézményfenntartó adatait és a támogatás összegét utalványozás céljából közli a Kincstárral. A Kincstár a támogatási
összeget a miniszter utalványozása alapján 2011. december 15-ig folyósítja.

(7) A támogatás felhasználásáról történõ elszámolás a mellékletben közzétett összesítõ elszámoló lap és a támogatási cél
megvalósulásáról készített összefoglaló alapján történik, amelyeket a támogatott fenntartóknak 2012. június 30-ig kell 
megküldeniük az Alapkezelõ részére. Az elszámolás alapját képezõ adatlapokat és dokumentumokat öt évig meg
kell õrizni.

5. Gyermekgyógyüdülõkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben
tartós gyógykezelés alatt álló tanulók oktatásának támogatása

9. § (1) A támogatást a fenntartók a gyermekgyógyüdülõkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs
intézményekben fekvõbeteg-ellátás keretében szakellátásban, illetve rehabilitációs célú ellátásban részesülõ, alap- és
középfokú iskolai, a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulók tankötelezettségének teljesítését szolgáló
– a Közokt. tv. 87. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott – közoktatási feladat ellátásának biztosításához
igényelhetik. A támogatás azok után a tanulók után igényelhetõ, akiknek fekvõbeteg-ellátás keretében végzett
egybefüggõ (folyamatos) gyógykezelése a huszonegy naptári napot meghaladja, és a gyógykezelés ideje alatt egyéni
(ágy melletti) foglalkozás esetén legalább heti nyolc, csoportos foglalkozás esetén legalább heti tizenöt tanóra
idõtartamában biztosított az ismeretek szinten tartását, az iskolai hiányzásból eredõ hátrányok csökkentését szolgáló
pedagógiai foglalkoztatás, és akikre tekintettel az intézmény rendelkezik a szülõ írásos hozzájárulásával a pedagógiai
foglalkoztatáshoz kapcsolódó adatok kezelésére. A támogatás tekintetében a gyógykezelés folyamatosnak minõsül
akkor is, ha annak idõtartama alatt hétvégenként a tanuló a gyermekgyógyüdülõbõl, az egészségügyi intézménybõl,
a rehabilitációs intézménybõl otthonába távozhat.

(2) A támogatás mértéke – tanulónként nem haladhatja meg:
a) a 25 000 Ft/fõ/év összeget, ha a folyamatos gyógykezelés idõtartama legalább huszonkét, de legfeljebb

negyvenegy naptári nap,
b) az 50 000 Ft/fõ/év összeget, ha a folyamatos gyógykezelés idõtartama legalább negyvenkettõ, de legfeljebb

nyolcvankilenc naptári nap,
c) a 100 000 Ft/fõ/év összeget, ha a folyamatos gyógykezelés idõtartama kilencven vagy annál több naptári nap.

(3) A támogatás a feladat ellátásához kapcsolódó személyi és dologi költségekre használható fel.
(4) Az igénylés az egészségügyi intézmény tapasztalataira épülõ – a 2011. szeptember 1-jétõl 2011. december 31-ig

terjedõ idõszakra történõ – tervezés alapján történik.
(5) A támogatási igényt az 1. melléklet és 13. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2011. május 23-ig kell benyújtani.
(6) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási igényt 2011. június 15-ig egy példányban

megküldi az Alapkezelõnek.
(7) Az Alapkezelõ a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítõ jelentését 2011. július 1-ig az

önkormányzati fenntartó, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi
költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény szerinti bontásban, megyénként külön-külön összesítve,
nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére. A közoktatási feladatot ellátó nem állami
intézmény fenntartója igényeinek Kincstár általi teljesítéséhez, az egyenkénti finanszírozási adatokat az Alapkezelõ
elektronikus formában megküldi a miniszter részére.

10. § (1) A miniszter a 9. § (1)–(4) bekezdésekben meghatározott feltételeknek megfelelõ fenntartók által benyújtott
támogatási igények alapul vételével, az összesített igények alapján a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig 2011.
augusztus 5-ig dönt a támogatások mértékérõl, és azt – az Alapkezelõ egyidejû értesítésével – a NEFMI honlapján
közzéteszi. A miniszter döntését az Alapkezelõ közli a fenntartókkal.

(2) A miniszter a támogatott önkormányzati fenntartó utaláshoz szükséges adatait – KSH azonosítóját, (településtípus
nélküli) megnevezését és a támogatás összegét – 2011. augusztus 19-ig – elektronikus úton a helyi önkormányzatok,
többcélú kistérségi társulások mutatószám-felismerési rendszerében (ebr42 rendszer) és papír alapon – közli a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszterrel. A támogatást az önkormányzati fenntartó esetében a helyi
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önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a Kincstár a 2011. szeptember havi nettó finanszírozás
keretében folyósítja.

(3) A miniszter a támogatott közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében az
intézményfenntartó adatait és a támogatás összegét utalványozás céljából közli a Kincstárral. A Kincstár a támogatási
összeget a miniszter utalványozása alapján 2011. szeptember 15-ig folyósítja.

(4) A támogatás elszámolása a 14. melléklet szerinti egyéni tanulói adatlapok adatai alapján elkészített,
a 15. mellékletként közzétett, az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményenkénti összesítõ elszámoló lap alapján
történik.

(5) A 15. melléklet szerinti összesítõ elszámoló lapot a támogatott fenntartók 2012. március 31-ig megküldik az
Alapkezelõ részére. Az összesítõ elszámolás alapját képezõ tanulói adatlapokat öt évig meg kell õrizni.

6. Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása

11. § (1) A támogatást az iskolapszichológusi szolgáltatás megkezdésére, fejlesztésére a többcélú kistérségi társulások, mint
feladatot ellátók vehetik igénybe a 2011. költségvetési évben idõarányosan 4 hónapra. A többcélú kistérségi társulás
az iskolapszichológusi szolgáltatás feladatát elláthatja az általa fenntartott, a nevelési tanácsadást is ellátó
intézményben, vagy – megállapodás alapján – helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás fenntartásában
mûködõ, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény vagy intézmények útján. Az iskolapszichológusi feladatok ellátása
biztosítható a nevelési tanácsadó intézményében, valamint ezen intézményben foglalkoztatott utazó szakember
biztosításával abban a közoktatási intézményben, ahol az ellátott tanuló jogviszonnyal rendelkezik.

(2) A támogatás mértéke többcélú kistérségi társulásonként nem haladhatja meg az 1 500 000 forintot, amely a feladat
ellátásához kapcsolódó, 2011. szeptemberétõl induló 1 fõ létszámfejlesztéssel összefüggõ személyi kiadásokra
használható fel.

(3) A támogatási igényt az 1. melléklet szerinti adatlap és a 16. melléklet I. pont kitöltésével 2011. május 26-ig kell
benyújtani.

(4) A támogatási igényhez mellékelni kell:
a) a 16. melléklet II. pontja szerint az iskolapszichológusi szolgáltatás jelenlegi és tervezett mutatóiról szóló

adatlapot,
b) a 17. melléklet I. pontja szerinti szándéknyilatkozatot,
c) az iskolapszichológusi szolgáltatást nyújtó intézmény – fenntartó által hitelesített – alapító okiratát.

12. § (1) Amennyiben a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológusi szolgáltatást saját intézményében biztosítja, abban
az esetben a támogatás feltétele a többcélú kistérségi társulási tanács (a továbbiakban: társulási tanács) által
meghozott határozat – a társulási tanács elnöke által – hitelesített másolatának csatolása, amely tartalmazza
a többcélú kistérségi társulás kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a nevelési tanácsadás feladatai között
a többcélú kistérségi társulás tagjai az iskolapszichológusi feladatok ellátását is vállalták.

(2) Amennyiben a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológusi szolgáltatást a nevelési tanácsadást is ellátó
intézmény vagy intézmények útján helyi önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött megállapodás
alapján látja el, abban az esetben a támogatás feltétele – az igényjogosultságot megalapozó tevékenységként – az
iskolapszichológusi feladatellátásra megkötött megállapodás társulási tanács elnöke által hitelesített másolatának
csatolása.

(3) Amennyiben a többcélú kistérségi társulás által fenntartott vagy megállapodás alapján – helyi önkormányzat vagy
önkormányzati társulás fenntartásában mûködõ – a nevelési tanácsadást is ellátó intézményben, az
iskolapszichológusi feladatellátásra csak 2011. szeptember 1-jétõl kezdõdõen kerül sor, abban az esetben a támogatás 
feltétele a feladatellátásra jogosulttá váló intézmény alapító okiratának módosítására vonatkozó, a 17. melléklet
II. pontja szerinti fenntartói szándéknyilatkozat csatolása.

(4) Amennyiben a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológusi szolgáltatást megállapodás alapján biztosítja, abban 
az esetben a támogatás feltétele az iskolapszichológusi feladatellátásra jogosult intézmény fenntartójának
a 17. melléklet III. pontja szerinti szándéknyilatkozat arról, hogy a többcélú kistérségi társulással kötött
megállapodásban foglaltak szerint 2011. szeptemberétõl teljesíti az egy fõ iskolapszichológusi létszámfejlesztést.

(5) Az Igazgatóság a 11. § (3)–(4) bekezdés és 12. § (1)–(4) bekezdés szerint hozzá benyújtott támogatási igényeket
egy példányban 2011. június 16-ig megküldi az Alapkezelõnek.
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(6) Az Alapkezelõ a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítõ jelentését 2011. június 28-ig, többcélú
kistérségi társulások szerinti bontásban megyénként külön-külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában
megküldi a miniszter részére.

(7) A miniszter az összesített igények, valamint az (1)–(4) bekezdésekben meghatározott feltételeknek megfelelõ
többcélú kistérségi társulás által benyújtott támogatási igények alapul vételével, a rendelkezésre álló forrás terhére
és erejéig 2011. július 19-ig dönt a támogatások mértékérõl és azt – az Alapkezelõ egyidejû értesítésével – a NEFMI
honlapján közzéteszi. A miniszter döntését az Alapkezelõ közli a fenntartóval.

(8) A miniszter a támogatott többcélú kistérségi társulás utaláshoz szükséges adatait – KSH azonosítóját, (településtípus
nélküli) megnevezését és a támogatás összegét – 2011. július 25-ig elektronikus úton a helyi önkormányzatok,
többcélú kistérségi társulások mutatószám felismerési rendszerében (ebr42 rendszer) és papír alapon közli a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszterrel. A támogatást a többcélú kistérségi társulások esetében a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a Kincstár a 2011. augusztus havi nettó finanszírozás
keretében folyósítja.

(9) A támogatásban részesülõ többcélú kistérségi társulás a 18. melléklet szerinti adatlap kitöltésével az
iskolapszichológusi szolgáltatásról 2012. június 30-ig adatokat szolgáltat az Alapkezelõ részére. Az iskolapszichológusi
szolgáltatást alátámasztó adatlapokat öt évig meg kell õrizni.

13. § (1) Az a többcélú kistérségi társulás, amely a pedagógiai szakszolgálatok és a sajátos nevelési igényû tanulók támogatása
igénylésének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének rendjérõl szóló 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet
[a továbbiakban: 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet] 8. §-a, és az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól szóló
17/2010. (III. 30.) OKM rendelet [a továbbiakban: 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet] 13. §-a alapján támogatásban
részesült, és a támogatásból 2009. szeptemberétõl, illetve 2010. szeptemberétõl biztosított iskolapszichológusi
szolgáltatást ellátja, további támogatást igényelhet az iskolapszichológusi tevékenységgel összefüggõ személyi
kiadások fedezetéhez.

(2) A 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. §-a alapján elnyert támogatással megkezdett iskolapszichológusi szolgáltatás
személyi kiadásaival összefüggõ támogatás mértéke többcélú kistérségi társulásonként nem haladhatja az
1 000 000 forintot, illetve a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. §-a alapján elnyert támogatással megkezdett
iskolapszichológusi szolgáltatás személyi kiadásaival összefüggõ támogatás mértéke többcélú kistérségi
társulásonként nem haladhatja az 1 000 000 forintot.

(3) A támogatási igényt az 1. melléklet és a 16. melléklet I. pontja szerinti adatlap kitöltésével 2011. május 26-ig kell
benyújtani.

(4) A támogatási igényhez mellékelni kell:
a) a 16. melléklet II. pontja szerint az iskolapszichológusi szolgáltatás jelenlegi és a tervezett mutatóiról szóló

adatlapot,
b) az iskolapszichológusi szolgáltatást nyújtó intézmény – fenntartó által hitelesített – alapító okiratát, amelynek

tartalmaznia kell az iskolapszichológusi szolgáltatásra való jogosultságot,
c) amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. §-a alapján elnyert támogatással

2009. szeptemberben létesített iskolapszichológusi álláshelyet továbbra is fenntartja, a 17/IV. és a 17/VI. melléklet
szerinti nyilatkozatokat,

d) amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. §-a alapján elnyert támogatással
2010. szeptemberben létesített iskolapszichológusi álláshelyet továbbra is fenntartja, a 17/V. és a 17/VII. melléklet
szerinti nyilatkozatokat.

(5) Az Igazgatóság a (3)–(4) bekezdés szerint hozzá benyújtott támogatási igényeket egy példányban, valamint
a (6) bekezdésben meghatározott értesítõ levél egy hitelesített másolati példányát 2011. június 16-ig megküldi
az Alapkezelõnek.

(6) A támogatás igényléséhez az Alapkezelõ csatolja a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. §-a, illetve a 17/2010. (III. 30.) OKM
rendelet 13. §-a alapján elnyert támogatásról szóló, a jogelõdje – az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelõ Igazgatósága – által kiadmányozott értesítõ levél egy hitelesített másolati példányát.

14. § (1) Az Alapkezelõ a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítõ jelentését 2011. június 28-ig többcélú
kistérségi társulások szerinti bontásban, megyénként külön-külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában
megküldi a miniszter részére.
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(2) A miniszter az összesített igények, valamint a 13. § (1)–(4) bekezdésekben meghatározott feltételeknek megfelelõ
fenntartó által benyújtott támogatási igények alapul vételével, a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig 2011.
július 19-ig dönt a támogatások mértékérõl, és azt – az Alapkezelõ egyidejû értesítésével – a NEFMI honlapján
közzéteszi. A miniszter döntését az Alapkezelõ közli a többcélú kistérségi társulással.

(3) A miniszter a támogatott többcélú kistérségi társulás utaláshoz szükséges adatait – KSH azonosítóját, (településtípus
nélküli) megnevezését és a támogatás összegét – 2011. július 25-ig – elektronikus úton a helyi önkormányzatok,
többcélú kistérségi társulások mutatószám-felismerési rendszerében (ebr42 rendszer) és papír alapon – közli a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszterrel. A támogatást a többcélú kistérségi társulások esetében a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a Kincstár a 2011. augusztus havi nettó finanszírozás
keretében folyósítja.

(4) A támogatásban részesülõ többcélú kistérségi társulás a 18. melléklet szerinti adatlap kitöltésével az
iskolapszichológusi szolgáltatásról 2012. június 30-ig adatokat szolgáltat az Alapkezelõ részére. Az iskolapszichológusi
szolgáltatást alátámasztó adatlapokat öt évig meg kell õrizni.

7. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ (BTM) gyermekek, tanulók óvodai
nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

15. § (1) A támogatást a fenntartók a fenntartásukban lévõ nevelési-oktatási intézményekben a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek, tanulók 2010/2011. tanévi nyitó, 2010. október 1-jei közoktatási
statisztika tényleges, valamint a 2011/2012. tanévi nyitó, 2011. október 1-jei várható, a (2) bekezdésben
meghatározott feltételeknek megfelelõ tanulók létszáma alapján igényelhetik.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás a nevelési tanácsadó érvényes szakvéleménye alapján azon beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ óvodai nevelésben részesülõ gyermekek, és a nappali rendszerû iskolai
oktatás munkarendje szerint iskolai nevelésben, oktatásban részesülõ tanulók után igényelhetõ, akik után a fenntartók 
az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevõ intézményekben dolgozó
pedagógusok támogatásáról szóló 5/2011. (II. 15) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) alapján
a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítéshez, óvodai fejlesztõ program megvalósításához nem nyújtottak be
támogatási igényt.

(3) A támogatás kizárólag a nevelési tanácsadó szakvéleményében meghatározott fejlesztési célok megvalósításához
kapcsolódó, a képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére, valamint a leszakadás megakadályozását
szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító oktatásszervezési formák – pl. csoportbontás, egyéni vagy kiscsoportos
foglalkoztatás – személyi és dologi költségeire használható fel a 2011. január 1. és 2011. december 31. közötti
idõszakban.

(4) A támogatás a feladat ellátásához kapcsolódó személyi és dologi költségekre használható fel. A támogatás mértéke
az (1) bekezdés szerint számított igénylésre jogosító létszám alapján nem haladhatja meg a 14 000 forint/fõ összeget.
A támogatás alapja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek, tanulók 2010. október 1-jei
tényleges és a 2011. október 1-jei tényleges létszámának matematikai átlaga csökkentve a KIM rendelet alapján
benyújtott igényléssel érintett gyermek- és tanuló létszámmal.

(5) A támogatási igényt az 1. és a 19. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2011. május 27-ig kell benyújtani.
(6) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási igényt 2011. július 20-ig egy példányban

megküldi az Alapkezelõnek.

16. § (1) Az Alapkezelõ a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítõ jelentését 2011. augusztus 17-ig az
önkormányzati fenntartó, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi
költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény szerinti bontásban, megyénként külön-külön összesítve,
nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére. A közoktatási feladatot ellátó nem állami
intézmény fenntartója igényeinek Kincstár általi teljesítéséhez, a fenntartónkénti, illetve intézményenkénti
finanszírozási adatokat az Alapkezelõ elektronikus formában megküldi a miniszter részére.

(2) A miniszter a 15. § (1)–(5) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek való megfelelés figyelembevételével, valamint az
összesített igények alapján a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig dönt 2011. szeptember 15-ig a támogatások
mértékérõl és azt – az Alapkezelõ egyidejû értesítésével – a NEFMI honlapján közzéteszi. A miniszter döntését az
Alapkezelõ közli a fenntartókkal.
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(3) A miniszter a támogatott önkormányzati fenntartó utaláshoz szükséges adatait – KSH azonosítóját, (településtípus
nélküli) megnevezését és a támogatás összegét – 2011. szeptember 19-ig – elektronikus úton a helyi önkormányzatok,
többcélú kistérségi társulások mutatószám-felismerési rendszerében (ebr42 rendszer) és papír alapon – közli a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszterrel. A támogatást az önkormányzati fenntartó esetében a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a Kincstár a 2011. október havi nettó finanszírozás
keretében folyósítja.

(4) A miniszter a támogatott közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében az
intézményfenntartó adatait és a támogatás összegét utalványozás céljából közli a Kincstárral. A Kincstár a támogatási
összeget a miniszter utalványozása alapján folyósítja 2011. október 17-ig.

8. Az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések

17. § Az e rendeletben foglalt támogatások iránti igényhez csatolni kell a fenntartók 20. melléklet szerinti nyilatkozatát arról, 
hogy rendelkezik a Közokt. tv. 105. §-ában meghatározott közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési tervvel.
E rendelkezéseket önkormányzati társulások tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a nyilatkozatot
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvényben, valamint a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben az egyes társulási típusoknál
meghatározott döntéshozó szerv vagy személy adja ki. A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési terv hiányában arról nyilatkozik, hogy nevelési programja vagy
pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket.

9. Közös rendelkezések

18. § (1) Az e rendeletben foglalt támogatási igényeket
a) az önkormányzati fenntartó az Igazgatósághoz a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül,

továbbá két eredeti példányban postai úton,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ

felsõoktatási intézmény az Alapkezelõ részére két eredeti példányban postai úton, valamint az Alapkezelõ
honlapján található, e célra kialakított elektronikus rendszeren keresztül

nyújthatja be.
(2) Határidõben benyújtottnak kell tekinteni azt a támogatási igényt, amelyet a beadási határidõ utolsó napján éjfélig

rögzítettek az informatikai rendszerben és az ilyen módon rögzített igényt legkésõbb másnap postára adták.
A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen.

(3) Amennyiben a fenntartók az igénylési határidõt önhibájukon kívül elmulasztották, igazolási kérelmet nyújthatnak be
az elmulasztott határidõtõl számított öt napon belül az (1) bekezdésben meghatározott szervhez, mely három napon
belül dönt az igazolási kérelemrõl. Az igazolási kérelemmel együtt az elmulasztott igénylést is pótolniuk kell. Az
igazolási kérelem benyújtására nyitva álló határidõ jogvesztõ.

(4) Az önkormányzati fenntartó esetén az Igazgatóság a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és
a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén az Alapkezelõ a határidõig benyújtott
igények szabályszerûségi felülvizsgálata során, szükség esetén nyolc napos határidõvel hiánypótlásra hívja fel
a támogatást igénylõt. Amennyiben az önkormányzati fenntartó felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelõen
teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt nem továbbítja, és errõl értesíti a támogatást igénylõt. Az Igazgatóság
a továbbításra nem került igénylések összesített listáját, a fenntartók megnevezésével és a továbbítás mellõzésének
indoklásával megküldi az Alapkezelõ részére.

19. § (1) A támogatásban részesített önkormányzati fenntartó egyösszegû finanszírozásához a fedezetet a költségvetési
törvény 1. melléklet IX. fejezet 5. cím „Központosított elõirányzatok” alatti forrás biztosítja.

(2) A támogatásban részesített közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartójának egyösszegû
finanszírozásához a fedezetet a költségvetési törvény 1. melléklet XX. fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport
Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás elõirányzata alatti forrás biztosítja.

(3) Az e rendeletben foglalt támogatásban részesült központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény
támogatásáról a miniszter év közben, de legkésõbb november 30-ig elõirányzat módosítás útján gondoskodik
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a költségvetési törvény 1. melléklet XX. fejezet, 20. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport Gyakorlóiskolák normatív
támogatása elõirányzat terhére.

(4) Amennyiben az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelõ fenntartók 2011. május 31-ig az intézmény fenntartói
jogának átadásával, átszervezésével, megszüntetésével összefüggõ döntést hoznak, akkor az e rendeletben
foglaltakat – a 3–6. §-ban meghatározott támogatási jogcímek kivételével – a következõ eltérésekkel kell alkalmazni.
Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetében – ideértve a helyi önkormányzati fenntartású intézmény
fenntartói jogának közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó vagy központi költségvetési szerv
részére történõ átadását, illetve a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartói vagy központi
költségvetési szerv fenntartói jogának önkormányzati fenntartó részére történõ átadását – a fenntartók az érintett
intézmények vonatkozásában nem nyújthatnak be támogatási igényt. Az intézmény jogutóddal történõ megszûnése
vagy átszervezése, illetve – az intézmény jogutód nélküli megszûnésének nem minõsülõ – fenntartói jogának átadása
esetében a támogatási igényt a jogelõd intézmény fenntartója a jogutód intézmény fenntartójának egyetértésével
nyújthatja be, ebben az esetben az igényléshez a 21. mellékletet is csatolni kell. Amennyiben a jogutóddal történõ
megszûnésrõl, átszervezésérõl, fenntartói jog átadásról az igénylés benyújtásának határidejét követõen születik
döntés, úgy arról a jogelõd intézmény fenntartójának tájékoztatnia kell az Alapkezelõt. Az elnyert támogatást
a jogelõd, illetve jogutód intézmény fenntartója idõarányosan használhatja fel a támogatási célra, a támogatással
a jogutód intézmény fenntartójának kell elszámolnia.

(5) A 3–6. §-ban meghatározott támogatási jogcímek esetében a támogatási igényt az intézmény átszervezésére,
megszüntetésére és fenntartói jogának átadására tekintet nélkül a támogatási feltételeknek megfelelõ fenntartók
nyújthatják be. A támogatással a támogatásban részesült fenntartó számol el.

20. § (1) Az önkormányzati fenntartó a támogatás felhasználásáról a tárgyévben december 31-ei fordulónappal a mindenkori
zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni. A támogatásnak a tárgyév december 31-éig
kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2012. június 30-ig lehet felhasználni.

(2) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében a támogatások elszámolása a 2011. évi
normatív költségvetési hozzájárulás és támogatás elszámolása keretében történik. A támogatásnak a tárgyév
december 31-éig kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2012. június 30-ig lehet felhasználni. Ha a közoktatási
feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója a támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette igénybe,
azt nem megfelelõen használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor
a támogatásról, vagy annak meghatározott részérõl haladéktalanul köteles lemondani, és a lemondással egyidejûleg
a támogatást vagy annak meghatározott részét a területileg illetékes Igazgatóságon keresztül a NEFMI részére vissza
kell fizetnie.

(3) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartójának visszafizetési kötelezettsége esetében
a támogatást kamatokkal terhelten kell visszafizetnie. A kamat mértéke a támogatás jogosulatlan igénybevételét
jogerõsen megállapító döntés napját magába foglaló naptári félévet megelõzõ utolsó napon érvényes jegybanki
alapkamat kétszerese. Ha a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója visszafizetési
kötelezettségének határidõben nem tesz eleget, a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napjáig további
késedelmi kamatot kell fizetnie.

(4) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény e rendelet szerinti pénzeszközök jogszerû
felhasználását a miniszter a helyszínen jogosult ellenõrizni. A támogatásnak a tárgyév december 31-éig
kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2012. június 30-ig lehet felhasználni. Ha a központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmény a támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette igénybe, azt nem
a megjelölt feladatra használta fel vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor
a támogatásról haladéktalanul köteles lemondani és a támogatást közvetlenül a NEFMI részére vissza kell fizetnie.

(5) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény visszafizetési kötelezettsége esetében
a támogatást kamatokkal terhelten kell visszafizetnie. A kamat mértéke a támogatás jogosulatlan igénybevételét
jogerõsen megállapító döntés napját magában foglaló naptári félévet megelõzõ utolsó napon érvényes jegybanki
alapkamat kétszerese. Ha a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény visszafizetési
kötelezettségének határidõben nem tesz eleget, a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napjáig további
késedelmi kamatot kell fizetnie.

(6) Ha a visszafizetendõ támogatás kamattal számított együttes összege, illetve a késedelmi kamat és a jogtalan
igénybevétel miatti kamat együttes összege az ezer forintot nem éri el, azt a közoktatási feladatot ellátó nem állami
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intézmény fenntartójának, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézménynek nem kell
visszafizetnie.

21. § (1) E rendelet szerinti pénzeszközök jogszerû felhasználását a Kincstár a helyszínen jogosult ellenõrizni. Az
ellenõrzésekhez szükséges adatokat a Kincstár írásos megkeresésére az Alapkezelõ köteles 10 munkanapon belül
átadni.

(2) A támogatás céljának szakmai megvalósulását és a pénzeszközök jogszerû felhasználását az Alapkezelõ a helyszínen is
jogosult ellenõrizni 2012. december 31-ig. Az Alapkezelõ – a Kincstár, illetve a 20. § (4) bekezdés esetében a miniszter –
egyidejû értesítése mellett az adatszolgáltatást és a helyszíni ellenõrzést írásban kezdeményezi. A monitoring
adatszolgáltatáshoz szükséges, az Alapkezelõ honlapján 2012. áprilisától megtalálható indikátor táblázatot
a támogatást elnyert fenntartóknak 2012. június 30-ig elektronikus formában kötelezõ kitölteniük, és papír alapú
formátumban megküldeniük. Az Alapkezelõ a monitoring eredményérõl írásban tájékoztatja a Kincstárt.

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2016. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

F E N N T A R T Ó I A D A T L A P*

Beküldendõ az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel
két eredeti példányban postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: az Alapkezelõ részére
1374 Budapest, Pf. 564

A fenntartóra vonatkozó adatok:

Megye: Fenntartó neve:
A többcélú kistérségi társulás neve:

Címe: Polgármester/elnök/képviselõ neve:
Adószám:           
KSH kód**:       
A számlavezetõ bank neve:
Bankszámlaszám:        –         –        
Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó e-mail címe:
Kapcsolattartó telefonszáma: Kapcsolattartó fax száma:

A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartókra vonatkozó további adatok:

Nyilvántartási száma (cégjegyzékszám, vagy
a cégbírósági végzés száma, egyéb bírósági
nyilvántartási szám, ha van)1:

 * Az iskolapszichológusi hálózat fejlesztéséhez igényelt támogatás esetében többcélú kistérségi társulás
** Intézményfenntartó társulás esetén a „gesztor” önkormányzat KSH kódja

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
fenntartó képviselõje

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a 20. mellékletben található nyilatkozatot arról, hogy az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket az adott
fenntartó beépítette, illetõleg beépíti a meghatározó helyi dokumentumokba
a 21. mellékletet, ha az igénylés idõpontjában az intézmény jogutóddal történõ megszûnésérõl már határozat
született

1 A megfelelõt kérjük aláhúzni!
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2. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Fenntartói adatlap
a nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók
neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges tankönyv-vásárlási támogatás igényléséhez

Beküldendõ 2011. július 1-jéig két eredeti példányban postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: az Alapkezelõ részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Sajátos nevelési igényû tanulók tankönyv támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b )pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

Sor-
szám

A közoktatási intézmény
A 2011/2012. tanévre becsült létszám

Összes létszám ×
a költségvetési

tv. 3. sz. melléklet 
17. pontja

szerinti normatív
hozzájárulás

(Ft)

Igényelt
támogatás

a 2011/2012.
tanévre

(a tankönyv-
rendelésben

szereplõ
végösszegnek
a költségvetési

tv. 3. sz. melléklet 
17. pontja

szerinti normatív
hozzájárulással

csökkentett
összege)

(Ft)

A) B) C)

neve
OM

azonosítója

a közoktatási
törvény 121. §

(1) bek. 29. pont
a) alpontja alá
tartozó értelmi

fogyatékos
tanulók

a közoktatási
törvény 121. §

(1) bek. 29. pont
a) alpont alá
tartozó vak

tanulók

a közoktatási
törvény 121. §
(1) bekezdés

29. pont
a) és b) alpontja

alá tartozó –
kivéve az A) és
B) oszlopban

jelzett
sni tanulók

Létszám
összesen

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
fenntartó
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3. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Intézményi adatlap
nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók neveléséhez,
oktatásához, fejlesztéséhez szükséges tankönyv-vásárlási támogatás igényléséhez

Beküldendõ 2011. július 1-jéig két eredeti példányban postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: az Alapkezelõ részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Sajátos nevelési igényû tanulók tankönyv támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

Megye: Fenntartó neve:
Címe: Polgármester/elnök neve:
KSH-kód:
Adószám:
A tankönyvet a tanuló részére biztosító intézményre vonatkozó adatok
Az intézmény neve:
OM azonosító száma: Az intézmény/elõállító címe:
Az elõállító adószáma:
Az intézmény kapcsolattartójának neve, telefonszáma: Az intézmény kapcsolattartójának e-mail címe:

Amennyiben a tankönyvek biztosítása a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8/D. §-a, valamint
a tankönyvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl szóló 23/2004. (VIII. 27.)
OM rendelet 22. § (13) bekezdés szerint közremûködõ útján történik, úgy az igényléshez a megrendelést igazoló
dokumentumot és a közremûködõk által kiállított árajánlatot szükséges csatolni.

 A tankönyv kiadói kódja
A tankönyv egységára

(Ft)
 A tankönyvigényt

megalapozó tanulók száma
 Megrendelt példányszám

 Fizetendõ összeg
(egységár × megrendelt

példányszám)

Tankönyvek a közoktatási törvény 121. § (1) bekezdés 29. pont a) alpontja alá tartozó értelmi fogyatékos tanulók
részére

Fizetendõ összeg összesen:

 A tankönyv kiadói kódja
A tankönyv egységára

(Ft)
 A tankönyvigényt

megalapozó tanulók száma
 Megrendelt példányszám

 Fizetendõ összeg
(egységár × megrendelt

példányszám)

Tankönyvek a közoktatási törvény 121. § (1) bekezdés 29. pont a) és b) alpontja alá tartozó testi, a vakok kivételével 
az érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés
fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ vagy vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendellenességgel küzdõ,
sajátos nevelési igényû tanulók részére

Fizetendõ összeg összesen:
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 A tankönyv kiadói kódja
A tankönyv egységára

(Ft)
 A tankönyvigényt

megalapozó tanulók száma
 Megrendelt példányszám

 Fizetendõ összeg
(egységár × megrendelt

példányszám)

Tankönyvek a közoktatási törvény 121. § (1) bekezdés 29. pont a) alpontja alá tartozó vak tanulók részére

Fogyasztói ár összesen:

A sorok száma növelhetõ!
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
fenntartó
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4. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (8) bekezdése alapján felzárkóztató oktatásban
részt vevõ tanulólétszám összesítõ lap
I. részlet igényléséhez

Beküldendõ 2011. május 23-ig két eredeti példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: az Alapkezelõ részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Felzárkóztató oktatás támogatása”.
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

Sorszám

 A közoktatási intézmény 1. 2.  

neve OM azonosítója

Össz. létszám
(2011. I–VI. hónap

átlaga)
(fõ)

Igényelt támogatás =
Össz. létszám x

8000 Ft x 6
(Ft)

Az intézmény
kapcsolattartójának
neve, telefonszáma,

e-mail címe

X X Összesen X

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
fenntartó
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5. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (8) bekezdése alapján felzárkóztató oktatásban
részt vevõ tanulólétszám összesítõ lap
II. részlet igényléséhez

Beküldendõ 2011. október 5-éig két eredeti példányban postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: az Alapkezelõ részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Felzárkóztató oktatás támogatása”.
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

Sorszám

 A közoktatási intézmény 1. 2.  

neve OM azonosítója

Össz. létszám
(2011. VII–XII. hónap

átlaga)
(fõ)

Igényelt támogatás =
Össz. létszám x

8000 Ft x 6
(Ft)

Az intézmény
kapcsolattartójának
neve, telefonszáma,

e-mail címe

X X Összesen X

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
fenntartó

6. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Évfolyamok számozásának értelmezése

Évfolyam Normál osztály Elõkészítõ évfolyammal indult osztály

9. 9–10-es normatíva ———
10. 9–10-es normatíva 9–10-es normatíva
11. 11–12-es normatíva 9–10-es normatíva
12. 11–12-es normatíva 11–12-es normatíva
13. 11–12-es normatíva
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7. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

FENNTARTÓI ÖSSZESÍTÕ ADATLAP
a szakközépiskola 11–12. évfolyamán tartott gyakorlati oktatás támogatásának
I. és II. részlete igényléséhez aktuális oktatási azonosító adatokkal

Beküldendõ 2011. május 23-ig az I. részlet, illetve 2011. szeptember 20-áig a II. részlet tekintetében
két eredeti példányban postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: az Alapkezelõ részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyakorlati oktatás támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

Fenntartó neve:

Az intézményekre vonatkozó adatok

 Az intézmény neve  OM azonosító

 Az igényléssel érintett 
intézmény (székhely)

pontos címe
(település,

irányítószám, utca,
házszám)

Intézményi
kapcsolattartó

(neve, e-mail címe)*

 11. évfolyam tanulók
létszáma

(fõ)**

 12. évfolyam tanulók
létszáma

(fõ)**

 Az igénylés alapja:
11–12. évfolyam

létszámadatai
összesen

(fõ)

Intézmény 1
Intézmény 2
Intézmény 3
Intézmény 4
Intézmény 5

 * Többcélú intézmény esetén csak a szakközépiskolai tevékenység intézményegységre vonatkozó adatok.
** A támogatás meghatározásakor a rendelet szerinti feltételek megléte esetén figyelembe vehetõ tanulói létszám – a 2011. február 15-ei létszám,
valamint a 2011. szeptember 15-ei létszám –. Az adatlap kétszer küldendõ be a I. és az II. részlet igényléséhez az aktuális létszám adatokkal.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
fenntartó képviselõje

(valamint jogutód fenntartó képviselõje)
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8. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Beküldendõ 2011. május 23-ig az I. részlet,, illetve 2011. szeptember 20-áig a II. részlet tekintetében
két eredeti példányban postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: az Alapkezelõ részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyakorlati oktatás támogatása”.
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

Intézményi nyilatkozat a szakképzési évfolyamok beszámításáról

Intézmény megnevezése:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Képviselõjének neve (aláírásra jogosult személy):
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Alulírott, büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt intézményben a szakközépiskola
kilenc-tizenkettedik évfolyamain végrehajtott szakmacsoportos alapozás, szakmai orientáció és szakmacsoportos
gyakorlati oktatás a szakmai képzés idejébe – a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 11. §-ának (1) bekezdése
alapján – beszámításra kerül úgy, hogy a pedagógiai programban meghatározott szakképzési évfolyamok száma
az Országos Képzési Jegyzékben elõírt évfolyamoknál eggyel kevesebb lesz.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
képviselõ aláírása

(valamint jogutód képviselõ aláírása)
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9. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

ADATLAP
a nem magyar állampolgár tanköteles tanuló utáni igényléshez

Beküldendõ 2011. október 6-áig két eredeti példányban postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: az Alapkezelõ részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állampolgár tanulók támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

Az intézményekre vonatkozó adatok:

Sor-
szám

Az
intézmény

neve

Az intézm.
címe

OM
azonosító

 A rendelet
7. §

(1) bekezdés
a) pontja
szerinti
tanulók
becsült
száma

2011/2012.
tanév 1. félév

(fõ)

 A rendelet
7. §

(1) bekezdés
a) pontja
szerinti
tanulók
becsült
száma

2011/2012.
tanév 2. félév

(fõ)

 A rendelet
7. §

(1) bekezdés
b) pontja
szerinti
tanulók
becsült
száma

2011/2012.
tanév 1. félév

(fõ)

 A rendelet
7. §

(1) bekezdés
b) pontja
szerinti
tanulók
becsült
száma

2011/2012.
tanév 2. félév

(fõ)

Igényelt
összeg

Az intézm.
kapcsolat-
tartójának

neve,
tel. száma,

e-mail címe

A fenntartó által igényelt támogatás összesen: ......................... Ft

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
fenntartó
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10. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

ADATLAP
a nem magyar állampolgár tanköteles tanuló utáni igénylés elszámolásához

Beküldendõ 2012. június 30-áig két eredeti példányban postai úton:
az Alapkezelõ részére 1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állampolgár tanulók támogatásának elszámolása”
Kitöltendõ az elektronikus elszámolás, az adatlap elérhetõ:
http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

Az intézményekre vonatkozó adatok:

Sor-
szám

Az intézmény
neve

Az intézm.
címe

OM azonosító

A rendelet 7. §
(1) bekezdés

a) pontja
szerinti tanulók 

száma
2011/2012.

tanév 1. félév
(fõ)

A rendelet 7. §
(1) bekezdés

a) pontja
szerinti tanulók  

száma
2011/2012.

tanév 2. félév
(fõ)

A rendelet 7. §
(1) bekezdés

b) pontja
szerinti tanulók 

száma
2011/2012.

tanév 1. félév
(fõ)

A rendelet 7. §
(1) bekezdés

b) pontja
szerinti tanulók 

száma
2011/2012.

tanév 2. félév
(fõ)

Felhasznált
támogatás

(Ft)

Felhasználás összesen: ......................... Ft

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
fenntartó

A támogatás felhasználásáról történõ fenti elszámolással együtt beküldendõ a támogatott cél megvalósulásáról
készített összefoglaló is. Az elszámolás alapját képezõ adatlapokat és dokumentumokat öt évig meg kell õrizni.
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11. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Beküldendõ 2011. október 6-áig két eredeti példányban postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: az Alapkezelõ részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állampolgár tanulók támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

A támogatás felhasználásának kerete az iskolák a rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott tanulói esetén
(intézményenként kitöltendõ)

KÖTELEZÕ TEVÉKENYSÉGEK   
A) 50% ÖSSZEG

(Ft)
– heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítõ programok

költségei
  

B) 20%  
– a célcsoport számára biztosított kulturális különbségeket áthidaló iskolai,

tanórán kívüli tevékenységek költségei
  

C) 10%  
– az oktatási fejlesztési folyamatban, vagy az ahhoz való hozzáféréshez

elengedhetetlen, a célcsoport számára biztosított eszközök
beszerzésének költségei

  

D) 20%  
– az iskolai gyermekvédelmi felelõs vagy az ezzel a feladattal megbízott

munkatárs a tanulóval és a tanuló családjával való rendszeres
kapcsolattartásával összefüggõ emberi erõforrás költségei

  

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

................................................................................ ................................................................................
Fenntartó Intézmény

(képviselõje) (intézményvezetõ)
P. H. P. H.
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12. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Beküldendõ 2011. október 6-áig két eredeti példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: az Alapkezelõ részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állampolgár tanulók támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

A támogatás felhasználásának kerete az iskolák a rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott tanulói esetén
(intézményenként kitöltendõ)

KÖTELEZÕ TEVÉKENYSÉGEK   
A) 100% ÖSSZEG

(Ft)
– heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítõ programok

költségei
  

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

................................................................................ ................................................................................
Fenntartó Intézmény

(képviselõje) (intézményvezetõ)
P. H. P. H.
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13. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Beküldendõ 2011. május 23-áig két eredeti példányban postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: az Alapkezelõ részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásának támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

Fenntartói igénylés

A gyermekgyógyüdülõkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben gyógykezelés alatt álló
gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás támogatása

A tanuló gyógykezelését ellátó egészségügyi intézmény(ek):
1. Neve:

Címe:
2. Neve:

Címe:
3. Neve:

Címe:
A fenntartó kapcsolattartójának neve, tel. száma, e-mail címe:
A pedagógiai ellátás biztosításának módja:
a) az egészségügyi/rehabilitációs intézmény közös igazgatású közoktatási intézményként mûködik,
b) az egészségügyi intézményben a pedagógiai ellátás egy erre a feladatra – alapító okiratában is! – kijelölt
közoktatási intézményben alkalmazásban álló pedagógusok közremûködésével történik,
c) közoktatási intézmény és egészségügyi intézmény fenntartói között kötött megállapodás alapján történik
(amennyiben az egészségügyi/rehabilitációs intézmény fenntartója nem azonos a feladat ellátásában
közremûködõ közoktatási intézmény fenntartójával).
Klinikák esetén a megállapodás megkötésére a közoktatási intézmény fenntartója és a klinika fõigazgatója között
kerül sor.
A sorok szükség szerint bõvíthetõek.

A 2011. szeptember 1-jétõl 2011. december 31-ig terjedõ idõszakban a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges
oktatás tervezése

 
 A gyógykezelés/rehabilitációs célú ellátásban részesülõk becsült

létszáma (fõ)
 

 Gyógykezelés várható idõtartama
(nap)

 Mozgásszervi, pulmonológiai,
pszichiátriai megbetegedés

(fõ)

 Szív- és érrendszeri, daganatos,
és egyéb megbetegedés

(fõ)

 Igényelt támogatás
(Ft)

22–41    
42–89    

90£    

Igényelt támogatás
összesen (Ft):

   

A kitöltött adatlaphoz – a pedagógiai ellátás biztosításának módjától függõen – mellékelni kell:
a) pont szerinti ellátás esetén az intézmény alapító okiratát;
b) pont szerinti ellátás esetén a tanuló részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyermekgyógyüdülõben/
egészségügyi intézményben/rehabilitációs intézményben közoktatási ellátás biztosítására kijelölt közoktatási
intézmény alapító okiratát, továbbá – amennyiben az a közoktatási intézmény alapító okiratából nem derül ki –
a feladat ellátására fordított, tervezett heti óraszámot;
c) pont szerinti ellátás esetén a tanuló részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyermekgyógyüdülõ/egészségügyi
intézmény/rehabilitációs intézmény és az ellátásban közremûködõ közoktatási intézmény együttmûködési
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szándéknyilatkozatát, megállapodás-tervezetét, a közoktatási intézmény alapító okiratát, továbbá a feladat
ellátásában közremûködõ pedagógusok számát, képesítését, a feladat ellátására tervezett heti óraszámot.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
fenntartó

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 52. szám 11763



14. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Gyermekgyógyüdülõk, egészségügyi intézmény,
rehabilitációs intézmény P. H.

6 Az egyéni tanulói adatlap sorszáma:

Gyógyintézeti tartózkodása alatt a tanuló
...................... tanórai foglalkozáson vett részt.

Egyéni tanulói adatlap7

A tanuló neve: ......................................................................................................................................................................................................
felvétel napja: .......................................................................................................................................................................................................
hazabocsátás napja: ...........................................................................................................................................................................................

A foglalkozás formája: egyéni (ágy melletti), csoportos8

A gyógykezelés idõtartama: .................................. nap
A fenti adatoknak a gyermekgyógyüdülõkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben tartós
gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásához biztosított támogatás elszámolásához történõ – név nélküli, statisztikai 
összesítést szolgáló – kezeléséhez hozzájárulok.

................................................................................ ................................................................................
(hely, idõ) (nagykorú tanuló,

vagy a kiskorú tanuló törvényes képviselõje)

Foglalkozás
Témája, tartalma Megjegyzés

idõpontja (hó, nap) idõtartama (perc)9

A foglalkozások idõtartama átszámítása 45 perces tanórákra: ...................... perc, ................... tanóra
A foglalkozások megtartását igazolom:

................................................................................
kezelõorvos v. megbízottja

6 Az egyéni tanulói adatlapokat – a gyermekgyógyüdülõ, egészségügyi intézmény, rehabilitációs intézményben 2011. szeptember 1– 2011. december
31. között ellátott valamennyi tanuló esetében egytõl kezdõdõen folyamatosan növekvõ sorszámmal kell ellátni.
7 Az egyéni tanulói adatlapot a pedagógus elektronikus formában is vezetheti. Ebben az esetben tizenöt tanítással töltött naponként – és a tanuló
hazabocsátásakor – kell az adatlapot kinyomtatni, azon a foglalkozások megtartását ellenjegyeztetni.
Csoportos foglalkozás esetén a foglalkozás témáját, tartalmát a pedagógus külön foglalkozási naplóban vezetheti, a csoportban lévõ tanulók egyéni
tanulói adatlapjaira ebben az esetben csak az idõpontot és a szükség szerinti megjegyzést kell dokumentálni.
8 A megfelelõt aláhúzással kell jelölni.
9 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a foglalkozás idõtartam nem 45 perc.
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15. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Beküldendõ 2012. március 31-ig két eredeti példányban postai úton:
az Alapkezelõ részére 1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatása támogatásának elszámolása”
Kitöltendõ az elektronikus elszámolás, az adatlap elérhetõ:
http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

A tanulók gyógykezelését ellátó egészségügyi intézményben biztosított pedagógiai foglalkoztatás
összesítõ elszámoló lapja10

A gyermekgyógyüdülõkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben gyógykezelés alatt álló
gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatáshoz támogatást kapott fenntartó adatai:

Neve, címe, azonosítója:

A tanulók részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyermekgyógyüdülõ/egészségügyi intézmény/rehabilitációs
intézmény adatai:

Neve, címe, azonosítója:

A gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatást végzõ pedagógusok:

Ssz. Név Szakképesítés Munkahely Ellátott tanórák száma

A 2011. szeptember 1–2011. december 31. között biztosított oktatás összesített adatai:
I. Egyéni (ágy melletti) foglalkoztatásban részesült:

 Gyógykezelés idõtartama (nap)

 A gyógykezelésben részesített tanulók száma (fõ)

ÖsszesenMozgásszervi, pulmonológiai,
pszichiátriai megbetegedés

(fõ)

Szív- és érrendszeri, daganatos,
és egyéb megbetegedés

(fõ)

22–41    
42–89    

90£    

................................................................................ ................................................................................
egészségügyi intézmény fõigazgatója támogatott fenntartó képviselõje

II. Csoportos foglalkoztatásban részesült:

 Gyógykezelés idõtartama (nap)

 A gyógykezelésben részesített tanulók száma (fõ)

ÖsszesenMozgásszervi, pulmonológiai,
pszichiátriai rehabilitációban

részt vettek

Szív- és érrendszeri, daganatos,
egyéb megbetegedés

miatt ellátottak

22–41    
42–89    

90£    

................................................................................ ................................................................................
egészségügyi intézmény fõigazgatója támogatott fenntartó képviselõje

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

10 Az összesítõ adatokat a tanulók gyógykezelését ellátó egészségügyi intézményenként kell kitölteni, a sorok szükség szerint bõvíthetõek.
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16. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Beküldendõ 2011. május 26-áig két eredeti példányban postai úton:
a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
Kérjük, a borítékra írják rá: „Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása.”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés
Az adatlap elérhetõ: http://www. wekerle.gov..hu /elektronikus_igenyles

16. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS MINT FELADATOT ELLÁTÓ IGÉNYLÉSE
16/I. Az iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatásához a többcélú kistérségi társulásokban

16/I./A. A többcélú kistérségi társulás, mint feladatot ellátó adatai:

Megye:
Többcélú kistérségi társulás neve, címe:
Adószám:
KSH kód:
A számlavezetõ bank neve:
Bankszámlaszám:
Kapcsolattartó neve, elérhetõsége (telefon, e-mail):

16/I./B. a 16/I./A. pontban nevezett többcélú kistérségi társulás saját fenntartásában mûködõ, a nevelési tanácsadást
is ellátó intézményben, az iskolapszichológusi feladatellátással megbízott intézmény adatai:

A közoktatási intézmény neve, címe:
A közoktatási intézmény OM azonosítója:

16/I./C. a 16/I./A. pontban nevezett többcélú kistérségi társulás által, helyi, megyei önkormányzattal, önkormányzati
társulással kötött megállapodás alapján, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény(ek)ben biztosított
iskolapszichológusi szolgáltatást ellátó intézmény és fenntartójának adatai:

A fenntartó neve, címe:
A közoktatási intézmény neve, címe:
A közoktatási intézmény OM azonosítója:

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke

16/II.  Az iskolapszichológusi ellátás jelenlegi és tervezett mutatói

Az iskolapszichológusi szolgáltatás fejlesztésére pályázó többcélú kistérségi társulás:

Megnevezése:

Címe:    

KSH kódja:  
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A jelenlegi mutatók, a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § és/vagy
a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. § alapján támogatással ellátott

iskolapszichológusi feladatellátás

A 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet
11. § és 12. § és/vagy a 13. §

alapján igényelt támogatással
együtt 2011. szeptembertõl

tervezett iskolapszichológusi
ellátási mutatók a 14. §

(4) bekezdésben meghatározott
határidõig

2009/2010. nevelési/tanítási
évben

2010/2011. nevelési/tanítási
évben

2011/2012. nevelési/tanítási
évben

Iskolapszichológusi
ellátásban részesülõ
települések száma.
Iskolapszichológiai
ellátásban részesülõ
közoktatási intézmények
száma.
Iskolapszichológiai
ellátásban részesülõ
óvodás gyermekek száma.
Iskolapszichológiai
ellátásban részesülõ
általános iskolás 
gyermekek száma.
Iskolapszichológiai
ellátásban részesülõ
középiskolás gyermekek
száma.
Az ellátásban résztvevõ
iskolapszichológusok
száma.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 52. szám 11767



17. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Beküldendõ 2011. május 26-áig két eredeti példányban postai úton:
a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
Kérjük, a borítékra írják rá: „Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása.”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés
Az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov..hu /elektronikus_igenyles

17. A többcélú kistérségi társulás támogatási igénylésével kapcsolatos nyilatkozatok

17/I. A többcélú kistérségi társulás szándéknyilatkozata az iskolapszichológusi hálózat fejlesztéséhez
igényelt támogatáshoz

Jelen szándéknyilatkozat kitöltésével ................................................................................................... Többcélú Kistérségi Társulás
(székhely: ................................................, elnöke ........................................) vállalja, hogy az iskolapszichológusi szolgáltatást
2011. szeptember 1-jétõl kezdõdõen a kistérség közigazgatási területén biztosítja,
a) saját intézmény fenntartásával*
b) helyi önkormányzattal kötött megállapodás alapján, a helyi önkormányzat fenntartásában mûködõ nevelési

tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján,*
c) önkormányzati társulás fenntartásában mûködõ nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján

külön megállapodás szerint.*

* a megfelelõ válasz aláhúzandó
* a szolgáltatás biztosításának módját a megfelelõ válasz aláhúzásával kell jelölni. Amennyiben a szolgáltatás biztosítására a b) vagy c) pont szerint
– megállapodás alapján helyi, megyei önkormányzat vagy önkormányzati társulás fenntartásában mûködõ, a nevelési tanácsadást is ellátó
intézmény(ek)ben – kerül sor, a nyilatkozat III. pontját a megállapodásban érintett intézmény(ek) fenntartójának ki kell töltenie.

Egyben vállalja, hogy az iskolapszichológusi feladatok ellátásának megkezdéséhez**, fejlesztéséhez** 2010.
szeptemberétõl egy fõ létszámfejlesztést biztosít. Vállalja továbbá, hogy az iskolapszichológus foglalkoztatásához
kapcsolódó költségek forrásához a 2011/2012-es tanévben hozzájárul.

** a megfelelõ aláhúzandó

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke
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17/II.5 Szándéknyilatkozat az iskolapszichológusi szolgáltatás nyújtására kijelölt intézmény
alapító okiratának módosítására

Jelen szándéknyilatkozat kitöltésével .................................................................................................................. intézmény fenntartó
(székhely: ..........................................., képviselõ neve ......................................) vállalja, hogy az iskolapszichológusi szolgáltatást
2011. szeptember 1-jétõl kezdõdõen a ........................................... Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: .............................,
elnöke .................................) közigazgatási területén biztosítja, és a feladatellátásra jogosulttá váló intézmény alapító
okiratának módosítását legkésõbb 2011. július 31-ig elvégzi.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
fenntartó képviseletére jogosult

5 Kitöltendõ, ha a feladatellátásra jogosulttá váló intézmény alapító okiratának módosítására az igénylés benyújtását követõen kerül sor.

17/III. Szándéknyilatkozat az iskolapszichológusi hálózat fejlesztéséhez igényelt támogatáshoz

Jelen szándéknyilatkozat kitöltésével ............................................................................ intézmény (neve, címe, OM azonosítója)
fenntartójaként vállalom, hogy az intézményben 2011. szeptemberétõl egy fõ iskolapszichológusi létszámfejlesztést
biztosítok a ..................................................................................... a Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: ..................................,
elnöke .................................) területén történõ iskolapszichológusi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodásban
foglaltak teljesítésére.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
fenntartó képviseletére jogosult
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17/IV. Nyilatkozat a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert támogatásban részesült többcélú
kistérségi társulás részére – a 2009. szeptembertõl – a támogatásból biztosított iskolapszichológusi
álláshely megteremtésével megkezdett iskolapszichológusi tevékenység folytatásáról

Jelen nyilatkozat kitöltésével ................................................................................................................. Többcélú Kistérségi Társulás
(székhely: ....................., elnöke .....................) nyilatkozik arról, hogy a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert
támogatással, 2009 szeptemberétõl létesített iskolapszichológusi álláshelyhez kötött iskolapszichológusi szolgáltatást 
továbbra is biztosítja a kistérség közigazgatási területén,
a) saját intézmény fenntartásával*
b) helyi önkormányzattal kötött megállapodás alapján, a helyi önkormányzat fenntartásában mûködõ nevelési

tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján,*
c) önkormányzati társulás fenntartásában mûködõ nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján

külön megállapodás szerint.*

* a megfelelõ válasz aláhúzandó
* a szolgáltatás biztosításának módját a megfelelõ válasz aláhúzásával kell jelölni.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke

17/V. Nyilatkozat a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. § alapján elnyert támogatásban részesült
többcélú kistérségi társulás részére – a 2010. szeptembertõl – a támogatásból biztosított
iskolapszichológusi álláshely megteremtésével megkezdett iskolapszichológusi tevékenység
folytatásáról

Jelen nyilatkozat kitöltésével ................................................................................................................. Többcélú Kistérségi Társulás
(székhely: ....................., elnöke .....................) nyilatkozik arról, hogy a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. § alapján elnyert
támogatással, 2010 szeptemberétõl létesített iskolapszichológusi álláshelyhez kötött iskolapszichológusi szolgáltatást 
továbbra is biztosítja a kistérség közigazgatási területén,
a) saját intézmény fenntartásával*
b) helyi önkormányzattal kötött megállapodás alapján, a helyi önkormányzat fenntartásában mûködõ nevelési

tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján,*
c) önkormányzati társulás fenntartásában mûködõ nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján

külön megállapodás szerint.*

* a megfelelõ válasz aláhúzandó
* a szolgáltatás biztosításának módját a megfelelõ válasz aláhúzásával kell jelölni.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke
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17/VI. Nyilatkozat a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert támogatásból
2009. szeptembertõl létesített iskolapszichológusi szolgáltatás személyi kiadásainak fedezetéhez
kapcsolódó, a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 13. § alapján elnyert támogatási összeg
– felhasználó részére történõ – átadásról

Jelen nyilatkozat kitöltésével ...................................................................................................................... Többcélú Kistérségi Társulás
(székhely: .........................., elnöke ...........................) vállalja, hogy a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert
támogatásból, 2009. szeptemberben létesített iskolapszichológusi szolgáltatás személyi kiadásainak fedezetéhez
kapcsolódó, a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 13. § alapján elnyert támogatási összeget 2011. szeptemberétõl
az iskolapszichológusi szolgáltatást nyújtó intézmény(ek) részére biztosítja.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke

17/VII. Nyilatkozat a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. § alapján elnyert támogatásból
2010. szeptembertõl létesített iskolapszichológusi szolgáltatás személyi kiadásainak fedezetéhez
kapcsolódó, a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 13. § alapján elnyert támogatási összeg
– felhasználó részére történõ – átadásról

Jelen nyilatkozat kitöltésével ................................................................................................................ Többcélú Kistérségi Társulás
(székhely: .........................., elnöke ...........................) vállalja, hogy a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. § alapján elnyert
támogatásból 2010. szeptemberben létesített iskolapszichológusi szolgáltatás kiadásainak fedezetéhez kapcsolódó,
a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 13. § alapján elnyert támogatási összeget 2011. szeptemberétõl az
iskolapszichológusi szolgáltatást nyújtó intézmény(ek) részére biztosítja.

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke
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18. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Beküldendõ 2012. június 30-ig két eredeti példányban postai úton:
az Alapkezelõ részére 1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása”
Az adatlap elérhetõ: http.//www.wekerle.gov..hu/elektronikus_igenyles

18. melléklet az iskolapszichológusi szolgáltatást megszervezett, és a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet
11. és 12. § és 13. § alapján támogatásban részesült többcélú kistérségi társulás adatszolgáltatásához

Az iskolapszichológusi ellátást
a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § és/vagy

a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet
13. § alapján biztosított többcélú kistérségi

társulás2:

Az iskolapszichológusi ellátást
a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet

11. § és 12. § alapján biztosított többcélú
kistérségi társulás4:

Megnevezése:

Címe:

KSH kódja:

A TKT az iskolapszichológusi feladatokat
saját fenntartásában mûködõ nevelési

tanácsadóban, vagy a TKT által helyi
önkormányzattal, vagy megyei

önkormányzattal, vagy önkormányzati
társulással kötött megállapodás alapján

látja el3.

Megnevezése:

Címe:

KSH kódja:

A TKT az iskolapszichológusi feladatokat
saját fenntartásában mûködõ nevelési

tanácsadóban, vagy a TKT által helyi
önkormányzattal, vagy megyei

önkormányzattal, vagy önkormányzati
társulással kötött megállapodás alapján

látja el5.

Az iskolapszichológusi ellátásra jogosult nevelési tanácsadó- és az iskolapszichológiai
ellátásban részesülõ intézmény adatai

(adatszolgáltatás az ellátásban részesülõ gyermekek számáról)

A nevelési tanácsadó fenntartójának megnevezése, címe:

Az iskolapszichológusi tevékenység ellátásával megbízott nevelési tanácsadó neve, címe,
OM azonosítója:
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2 Amennyiben a többcélú kistérségi társulás több közoktatási intézményben is biztosítja  az iskolapszichológusi ellátást, a táblázatot értelemszerûen
intézményenként kell kitölteni.
3 A megfelelõ aláhúzandó.
4 Amennyiben a többcélú kistérségi társulás több közoktatási intézményben is biztosítja  az iskolapszichológusi ellátást, a táblázatot értelemszerûen
intézményenként kell kitölteni.
5 A megfelelõ aláhúzandó.



A 15/2009. (IV. 2.)
OKM rendelet

8. § alapján elnyert
támogatással,

2009. szeptembertõl
megkezdett

és továbbra is
fenntartott

iskolapszichológusi
álláshelyen

foglalkozatott
iskolapszichológus

által ellátott mutatók6

A 17/2010. (III. 30.)
OKM rendelet

13. § alapján elnyert
támogatással

2010. szeptembertõl
megkezdett

és továbbra is
fenntartott

iskolapszichológusi
álláshelyen

foglalkozatott
iskolapszichológus

által ellátott mutatók

A 24/2011. (V. 18.)
NEFMI rendelet

13. § alapján elnyert
támogatással az

iskolapszichológus
által ellátott mutatók

(Értelemszerûen
a 2011/2012.

nevelési/tanítási évre
vonatkoztathatóan.
Itt lehet egyezõség

a 15/2009. (IV. 2.) OKM 
rendelet 8. § illetve
a 17/2010. (III. 30.)
OKM rendelet 13. §

alapján megkezdett
és folytatott

iskolapszichológusi
ellátási mutatókkal)

A 24/2011. (V. 18.)
NEFMI rendelet

11. § és 12. § alapján
elnyert támogatással
2011. szeptembertõl

biztosított
iskolapszichológusi

álláshelyen
foglalkozatott

iskolapszichológus
által ellátott mutatók

(A megfelelõ sor
kitöltésével)

Támogatással
megkezdett

iskolapszichológusi
ellátásban részesülõ

gyermekek száma
a 2009/2010.

nevelési/tanítási
évben

Támogatással
megkezdett

iskolapszichológusi
ellátásban nem

részesült gyermekek
száma a 2009/2010.

nevelési/tanítási
évben

Támogatással
megkezdett

iskolapszichológusi
ellátásban nem

részesült gyermekek
közül a 2010/2011.

nevelési/tanítási évre
tervezett ellátás

száma
Támogatással
megkezdett

iskolapszichológusi
ellátásban részesülõ
gyermekek száma

a 2010/2011.
nevelési/tanítási

évben
Támogatással
megkezdett

iskolapszichológusi
ellátásban nem

részesült gyermekek
száma a 2010/2011.

nevelési/tanítási
évben
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Támogatással
megkezdett

iskolapszichológusi
ellátásban nem

részesült gyermekek
közül a 2011/2012.

nevelési/tanítási évre
tervezett ellátás
Támogatással
megkezdett

iskolapszichológusi
ellátásban részesült
gyermekek száma

a 2011/2012.
nevelési/tanítási

évben
Támogatással
megkezdett

iskolapszichológusi
ellátásban nem

részesült gyermekek
száma a 2011/2012.

nevelési/tanítási
évben

A többcélú kistérségi társuláson belül azon települések felsorolása,
amelyekben biztosított az iskolapszichológiai ellátás7

Sorszám
TKT saját

fenntartásában
mûködõ nevelési

tanácsadó által

TKT helyi
önkormányzattal

kötött megállapodás
alapján

TKT megyei
önkormányzattal

kötött megállapodás
alapján

TKT önkormányzati
társulással

megszervezett
ellátásban

1.
2.
3.
4.
5.

A többcélú kistérségi társuláson belül azon települések felsorolása,
amelyekben nem biztosított az iskolapszichológusi ellátás

1.
2.
3.
4.
5.

A táblázat sorainak száma szükség szerint bõvíthetõ. 
Az adatok valódiságáért a támogatásban részesült többcélú kistérségi társulás felel!

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke

7 A sorok bõvíthetõek a települések felsorolásával.
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19. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Beküldendõ 2011. május 27-éig két eredeti példányban postai úton:
a) az önkormányzati fenntartó esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartók, és központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: az Alapkezelõ részére
1374 Budapest, Pf. 564
Kérjük, a borítékra írják rá: „Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek,
tanulók nevelésének, oktatásának támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov.hu/elektronikus_igenyles

Fenntartói igénylés
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek, tanulók nevelésének,
oktatásának támogatása

Fenntartó neve:

1
A fenntartott intézményekre vonatkozó, a támogatás igénylését megalapozó adatok:

2 3 4 5 6 7 8

Ssz.

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek, tanulók

nevelését, oktatását ellátó intézmény létszáma

Intézménynév
OM

azonosító

létszám
2010.
10. 01.

várható létszám
2011.

10. 01.8

2010. 10. 01-jei
tényleges,
és a 2011.

10. 01-jei várható 
létszám

matematikai
átlaga9

A számított
átlaglétszámból
a költségvetési

tv. 5. sz. melléklet 
11.a) pontjára

2011-ben
benyújtott
igénylésnél

érintett létszám10

Támogatás
igénylésére

jogosító
számított
létszám11

1.
2.

Összesen:

A táblázat sorainak száma szükség szerint bõvíthetõ.
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, azok valódiságáért felel!

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
fenntartó

8 2011. 10. 01-jei várható létszám számítása a 2010/2011. tanév tényleges létszáma, és a 2011/2012. tanévre történõ beiskolázási adatok ismeretében
tervezhetõ
9 4. oszlop adatának + 5. oszlop adatának összege osztva kettõvel
10 Azoknak a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekeknek, tanulóknak a létszáma, akik – a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
39/D. §-ában, a 39/E. §-ában foglaltak szerint – részt vesznek a képesség-kibontakoztató, az integrációs felkészítést szolgáló, illetve az óvodai fejlesztõ
programban és akik után a fenntartó a költségvetési törvény 5. számú melléklet 11. a) pontja [Esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések támogatása]
alapján igényelt támogatást.
11 Támogatásra jogosult létszám: 6. oszlop létszáma csökkentve a 7. oszlop létszámával.
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20. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Fenntartói Nyilatkozat
– az esélyegyenlõségi intézkedésekkel kapcsolatosan – az  önkormányzati fenntartó, valamint közoktatási 
feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó/központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási
intézmény által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén
(A megfelelõ helyen kérjük kitölteni!)

Fenntartó megnevezése:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Alulírott ............................................................................................ polgármester/fõpolgármester a fent nevezett önkormányzati
társulás elnöke büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a képviselõ-testület/közgyûlés/társulási
tanács/döntéshozó szerv (a nem kívánt rész törlendõ) ...................................................... számú határozatával elfogadta
a gyermekek, tanulók esélyegyenlõségét szolgáló intézkedéseket (közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési terv)
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – az önkormányzati
intézkedési terv, illetve a fõvárosi, megyei fejlesztési terv részeként/vagy az abban foglaltakra tekintettel önálló
intézkedési tervként.1

Alulírott ....................................... a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó/központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmény, mint fenntartó képviseletében eljárva büntetõjogi felelõsségem
tudatában nyilatkozom arról, hogy a ................................................... OM azonosítóval rendelkezõ ................... közoktatási
intézmény rendelkezik közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési tervvel/nevelési programja/pedagógiai programja
tartalmazza az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket (a nem kívánt rész törlendõ).2

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

................................................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke

a közoktatási feladatot ellátó
nem állami intézményfenntartó/

központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény, mint fenntartó képviseletében

eljáró személy aláírása

P. H.

1 Kitöltendõ önkormányzati, fõvárosi, megyei fenntartású, illetve önkormányzati társulások által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
2 Kitöltendõ közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó/központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény által
fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
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21. melléklet a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Fenntartói Nyilatkozat
a jelen rendelet alapján támogatásban részesült fenntartó/intézmény jogutódlással
történt megszûnésérõl*
(A megfelelõ helyen kérjük kitölteni!)

Fenntartó megnevezése:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Alulírott ................................................................. polgármester/a fent nevezett önkormányzati társulás elnöke büntetõjogi
felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a testület ........................ számú határozatával az intézmény fenntartói jogát
átadta/az intézményt jogutódlással megszüntette/az intézményt átszervezte1.

Fenntartói jog átadása esetén az átadást követõen a fenntartói jogokat gyakorolja:

A jogutód intézmény megnevezése:

Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.

................................................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke/

a közoktatási feladatot ellátó
nem állami intézményfenntartó

képviseletében eljáró személy aláírása

Fenntartói jog átadása esetén az átadást követõen a fenntartói jogokat gyakorló

P. H.

................................................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke/

a közoktatási feladatot ellátó
nem állami intézményfenntartó

képviseletében eljáró személy aláírása

* Kitöltendõ, ha az igénylés idõpontjában az intézmény jogutóddal történõ megszûnésérõl már határozat született.
1 A megfelelõt kérjük aláhúzni.
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A nemzeti erõforrás miniszter 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelete
a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának, 
a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának 
és a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának
támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének
részletes szabályairól

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. mellékletének 11. pont c) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következõket rendelem el:

1. A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának támogatása

1. § (1) A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjához támogatást (a továbbiakban:
programtámogatás) igényelhetnek a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény
(a továbbiakban: költségvetési törvény)
a) 13. § (1) bekezdése szerinti központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények (a továbbiakban:

központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény),
b) 35. § (1) bekezdésében meghatározott helyi önkormányzatok, települési és területi kisebbségi önkormányzatok

és többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban együtt: önkormányzati fenntartó), valamint
c) 42. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói

(a továbbiakban: közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója)
[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: igénylõ], ha az általuk fenntartott középiskola, középiskolai kollégium vagy
kollégiumi intézményegységet is mûködtetõ középfokú intézmény (a továbbiakban együtt: intézmény) a 2000. óta
meghirdetett, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet [a továbbiakban:
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet] 39/I. §-a szerinti intézményi pályázatokon a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjának (a továbbiakban: AJTP) megvalósítására jogot szerzett, és a 2010–2011. tanévben
mûködteti az AJTP-t.

(2) Az igénylõ és az általa fenntartott intézmény vállalja, hogy a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. §-ában meghatározott
és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról
szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet [a továbbiakban: 17/2004. (V. 20.) OM rendelet] 3. számú mellékletében, továbbá a
Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet [a továbbiakban:
46/2001. (XII. 22.) OM rendelet] 4. számú mellékletében meghatározott követelmények szerint szervezi meg a tanulók
nevelését, oktatását.

(3) A programtámogatás mértéke
a) az igénylõ által fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb 315 000 Ft/fõ/év a 2011/2012. tanévben idõarányosan

4 hónapra, a 2011. szeptember 1. és 2011. december 31. közötti idõszakra,
b) az igénylõ által fenntartott középiskolai kollégiumra tekintettel legfeljebb 420 000 Ft/fõ/év a 2011/2012. tanévben

idõarányosan 4 hónapra, a 2011. január 1. és 2011. december 31. közötti idõszakra.
(4) A programtámogatás a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 3. számú mellékletében, valamint a 46/2001. (XII. 22.) OM

rendelet 4. számú mellékletében meghatározott többlet-tevékenységekre, emberi erõforrásokkal kapcsolatos
költségekre, a célcsoport számára biztosított programokra és támogatásokra, eszközbeszerzésre, kiegészítõ szakmai
szolgáltatás nyújtására fordítható.

2. § (1) A programtámogatás igénylése érdekében az igénylési dokumentációt 2011. május 27-éig
a) az önkormányzati fenntartó az adatlapok Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által üzemeltetett

elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott  példányát, egy eredeti példányban a Kincstárnak
az önkormányzati fenntartó székhelye szerint területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság),
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b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény az adatlapok AJTP honlapjáról (www.ajtp.hu) kinyomtatott példányát, két eredeti
példányban az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet (a továbbiakban: OFI)

részére küldi meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási igényhez mellékelni kell

a) az 1. mellékletet,
b) a középiskolák számára igényelt programtámogatás esetében a 2. mellékletet, a középiskolai kollégiumok

számára igényelt programtámogatás esetében a 3. mellékletet, valamint
c) a 14. §-ban foglaltak szerinti 10. mellékletet.

(3) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási igényt – az öt napos hiánypótlási határidõt
követõen – 2011. június 10-éig egy eredeti példányban megküldi az OFI részére. A hiánypótlások elbírálásáról és a nem 
továbbított igénylésekrõl az Igazgatóság 2011. június 10-éig értesíti az önkormányzati fenntartót.

(4) Az OFI a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként
mûködõ felsõoktatási intézmény által benyújtott adatlapokat megvizsgálja és – szükség esetén – öt napos határidõvel
hiánypótlásra hívja fel a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartóját, valamint a központi
költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézményt.

3. § (1) Az 1. § alapján benyújtott igények támogatásáról 5 fõs döntés-elõkészítõ bizottság tesz javaslatot az oktatásért felelõs
miniszternek (a továbbiakban: miniszter) 2011. június 24-éig. A bizottságba a miniszter két fõt, az OFI, a Kollégiumi
Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, az Arany János Kollégiumi Program Intézményeinek Egyesülete egy-egy fõt
delegál. A döntés-elõkészítõ bizottság ügyrendjét e rendelet keretei között maga állapítja meg.

(2) A miniszter az 1. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelõ támogatási igények alapul vételével a
programtámogatás mértékérõl a rendelkezésre álló forrásra tekintettel az 1. § (3) bekezdésében meghatározott
keretek között dönt. A miniszter döntését az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján
2011. július 8-áig közzéteszi. A miniszter döntését az OFI közli az igénylõvel.

(3) A programtámogatás utalványozásának feltétele, hogy a programtámogatást elnyert igénylõ és az általa fenntartott
intézmény az OFI-val 2011. augusztus 10-éig támogatási szerzõdést köt.

(4) A (3) bekezdés szerinti önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH-azonosítóját és a programtámogatás összegét a
miniszter 2011. augusztus 19-éig utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus úton megküldi a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter részére. A programtámogatást a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter
utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési törvény 1. melléklet IX. fejezet 5. cím „Központosított elõirányzatok”
alatti forrás terhére a 2011. év szeptember havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

2. A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása

4. § (1) A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában (a továbbiakban: AJKP) részt vevõ azon igénylõ
részére, amely az általa fenntartott középiskolai kollégium vagy kollégiumi intézményegységet is mûködtetõ középfokú
intézmény tizedik-tizenharmadik évfolyamos tanulói után az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól szóló
17/2010. (III. 30.) OKM rendelet alapján támogatásban részesült, a 2010–2011. tanév 2011. január 1-jétõl augusztus 31-éig 
tartó idõszakára kiegészítõ támogatást (a továbbiakban: kiegészítõ támogatás) igényelhet az 1. melléklet és a 4. melléklet
szerinti adatlapok benyújtásával.

(2) A kiegészítõ támogatás mértéke legfeljebb 630 000 Ft/fõ/év.
(3) Az önkormányzati fenntartó az adatlapok Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és

kinyomtatott példányát, egy eredeti példányban az Igazgatósághoz, a közoktatási feladatot ellátó nem állami
intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény az adatlapok AJKP
honlapjáról (www.ajkp.hu) kinyomtatott példányát, két eredeti példányban az OFI részére küldi meg postai úton
2011. május 27-ig.

(4) Az Igazgatóság, illetve az OFI az adatlapokat megvizsgálja és – szükség esetén – öt napos határidõvel hiánypótlásra
hívja fel az igénylõt.

(5) A kiegészítõ támogatásra jogosult önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH azonosítóját és a kiegészítõ
támogatás összegét az Igazgatóság 2011. június 10-ig megküldi az OFI részére.
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(6) A kiegészítõ támogatásra jogosult önkormányzati fenntartó KSH-azonosítóját, megnevezését, a kiegészítõ támogatás
összegének adatait, továbbá a kiegészítõ támogatásra jogosult, közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény megnevezését, KSH
azonosítóját és a kiegészítõ támogatás összegét az OFI 2011. június 27-éig nyomtatott és elektronikus formában
megküldi a miniszter részére.

(7) A miniszter az önkormányzati fenntartó (6) bekezdés szerinti adatait – ellenõrzés után – utalványozás céljából
2011. július 4-éig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter részére. A kiegészítõ támogatást a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési törvény 1. melléklet IX. fejezet
5. cím „Központosított elõirányzatok” alatti forrás terhére a 2011. év július havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

(8) Az OFI a kiegészítõ támogatásra jogosult igénylõvel 2011. július 15-éig közli a kiegészítõ támogatás összegét.

5. § (1) A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjához támogatást (a továbbiakban: kollégiumi
támogatás) igényelhet az AJKP-ban résztvevõ igénylõ az általa fenntartott középiskolai kollégium vagy kollégiumi
intézményegységet is mûködtetõ középfokú intézmény kilencedik–tizenharmadik évfolyamos tanulói után, ha a
középiskolai kollégium vagy kollégiumi intézményegységet is mûködtetõ középfokú intézmény az AJKP
megvalósítására a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a szerinti intézményi pályázaton jogot szerzett, a
2010–2011. tanévben mûködteti az AJKP-t és vállalja, hogy a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-ában
meghatározott, a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 3. számú mellékletében, valamint a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet
5. számú mellékletében rögzített követelmények szerint szervezi meg a tanulók nevelését, oktatását.

(2) A kollégiumi támogatás összege legfeljebb 630 000 Ft/fõ/év a 2011–2012. tanévben idõarányosan 4 hónapra, a
2011. szeptember 1. és 2011. december 31. közötti idõszakra.

(3) A kollégiumi támogatás a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 3. számú mellékletében, valamint a 46/2001. (XII. 22.) OM
rendelet 5. számú mellékletében meghatározott többlet-tevékenységekre, emberi erõforrásokkal kapcsolatos
költségekre, a célcsoport számára biztosított programokra és támogatásokra, eszközbeszerzésre, kiegészítõ szakmai
szolgáltatás nyújtására fordítható.

6. § (1) A kollégiumi támogatás igénylése érdekében az igénylési dokumentációt
a) az önkormányzati fenntartó az adatlapok Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és

kinyomtatott példányát, egy eredeti példányban az Igazgatósághoz,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ

felsõoktatási intézmény az adatlapok OFI honlapjáról kinyomtatott példányát, két eredeti példányban az OFI
részére

küldi meg postai úton 2011. június 15-éig.
(2) A kollégiumi támogatás igényléséhez mellékelni kell az 1. mellékletet, az 5. mellékletet, a 6. mellékletet és a – 14. §-ban

foglaltak szerinti – 10. mellékletet.
(3) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási igényt megvizsgálja és – szükség esetén – öt

napos határidõvel hiánypótlásra hívja fel az önkormányzati fenntartót. Az Igazgatóság az adatlapokat a hiánypótlást
követõen 2011. június 30-áig egy eredeti példányban megküldi az OFI részére. A hiánypótlás elbírálásáról és a nem
továbbított igénylésrõl az Igazgatóság 2011. június 30-áig értesíti az önkormányzati fenntartót.

(4) Az OFI a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként
mûködõ felsõoktatási intézmény által benyújtott adatlapokat megvizsgálja és – szükség esetén – öt napos határidõvel
hiánypótlásra hívja fel a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját, valamint a központi
költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézményt.

7. § (1) Az 5. § alapján benyújtott igények támogatásáról 5 fõs döntés-elõkészítõ bizottság tesz javaslatot a miniszternek
2011. július 8-áig. A bizottságba a miniszter két fõt, az OFI, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, az Arany
János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete egy-egy fõt delegál. A döntés-elõkészítõ bizottság
ügyrendjét e rendelet keretei között maga állapítja meg.

(2) A miniszter az 5. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelõ támogatási igények alapul vételével a kollégiumi
támogatás mértékérõl a rendelkezésre álló forrásra tekintettel az 5. § (2) bekezdésében meghatározott keretek között
dönt.
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(3) A kollégiumi támogatásra való jogosultság feltétele az OFI-val a 2010–2011. tanév vonatkozásában kötött
szerzõdésben foglaltaknak való megfelelés, ideértve a forrás felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi
beszámoló, valamint a vállalt feladatok megvalósulásáról készített független monitori jelentés elfogadását.

(4) A miniszter a döntését a minisztérium honlapján 2011. augusztus 8-áig közzéteszi. A miniszter döntését az OFI közli a
fenntartókkal.

(5) A kollégiumi támogatás utalványozásának feltétele, hogy a kollégiumi támogatást elnyert igénylõ és az általa
fenntartott intézmény az OFI-val 2011. augusztus 31-éig támogatási szerzõdést köt.

(6) Az (5) bekezdés szerinti önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH-azonosítóját és a kollégiumi támogatás
összegét a miniszter 2011. szeptember 5-éig utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus úton megküldi a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter részére. A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a
Kincstár a költségvetési törvény 1. melléklet IX. fejezet 5. cím „Központosított elõirányzatok” alatti forrás terhére a
2011. év szeptember havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

8. § (1) Az AJKP-ban részt vevõ igénylõ az általa fenntartott középiskola kilencedik elõkészítõ évfolyamos tanulói után
támogatást (a továbbiakban: középiskolai támogatás) igényelhet, ha a középiskola az 5. § (1) bekezdésében
meghatározott középiskolai kollégiummal vagy kollégiumi intézményegységet is mûködtetõ középfokú
intézménnyel a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 3. számú melléklete szerinti partneri együttmûködésrõl szóló
megállapodással rendelkezik és vállalja, hogy a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-ában és a 17/2004. (V. 20.) OM
rendelet 3. számú mellékletében meghatározott követelmények szerint szervezi meg a tanulók nevelését, oktatását.

(2) A középiskolai támogatás összege legfeljebb 315 000 Ft/fõ/év a 2011/2012. tanévben idõarányosan 4 hónapra, a
2011. szeptember 1. és 2011. december 31. közötti idõszakra.

(3) A középiskolai támogatás a 17/2004. (V. 20.) OM rendeletben meghatározott többlet-tevékenységekre, emberi
erõforrásokkal kapcsolatos költségekre, a célcsoport számára biztosított programokra és támogatásokra,
eszközbeszerzésre, kiegészítõ szakmai szolgáltatás nyújtására fordítható.

9. § (1) A középiskolai támogatás igénylése érdekében az igénylési dokumentációt
a) az önkormányzati fenntartó az adatlapok Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és

kinyomtatott példányát, egy eredeti példányban az Igazgatósághoz,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ

felsõoktatási intézmény az adatlapok OFI honlapjáról kinyomtatott példányát, két eredeti példányban az OFI
részére

küldi meg postai úton 2011. június 15-éig.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási igényhez mellékelni kell

a) az 1. mellékletet, a 7. mellékletet,
b) az a 8. § (1) bekezdés szerinti megállapodást,
c) a 14. §-ban foglaltak szerinti 10. mellékletet.

(3) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási igényt megvizsgálja és – szükség esetén –
öt napos határidõvel hiánypótlásra hívja fel az önkormányzati fenntartót. Az Igazgatóság az adatlapokat a hiánypótlást 
követõen 2011. június 30-áig egy eredeti példányban megküldi az OFI részére. A hiánypótlások elbírálásáról és a nem
továbbított igénylésekrõl az Igazgatóság 2011. június 30-áig értesíti az önkormányzati fenntartót.

(4) Az OFI a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként
mûködõ felsõoktatási intézmény által benyújtott adatlapokat megvizsgálja és – szükség esetén – öt napos határidõvel
hiánypótlásra hívja fel a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját, valamint a központi
költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézményt.

10. § (1) A 8. § alapján benyújtott igények támogatásáról 5 fõs döntés-elõkészítõ bizottság 2011. július 8-áig tesz javaslatot a
miniszternek. A bizottságba a miniszter két fõt, az OFI, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, és az Arany
János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete egy-egy fõt delegál. A döntés-elõkészítõ bizottság
ügyrendjét e rendelet keretei között maga állapítja meg.

(2) A miniszter a 8. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelõ támogatási igények alapul vételével a középiskolai
támogatás mértékérõl a rendelkezésre álló forrásra tekintettel a 8. § (2) bekezdésében meghatározott keretek között
dönt. 
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(3) A miniszter a döntését a minisztérium honlapján 2011. augusztus 8-áig közzéteszi. A miniszter döntését az OFI közli a
fenntartókkal.

(4) A középiskolai támogatás utalványozásának feltétele, hogy a középiskolai támogatást elnyert igénylõ és az általa
fenntartott intézmény az OFI-val legkésõbb 2011. augusztus 31-éig szerzõdést kötnek.

(5) A (4) bekezdés szerinti önkormányzati fenntartók megnevezését, KSH-azonosítóját és a középiskolai támogatás
összegét a miniszter 2011. szeptember 5-éig utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus úton megküldi a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter részére. A középiskolai támogatást a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter
utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési törvény 1. melléklet IX. fejezet 5. cím „Központosított elõirányzatok”
alatti forrás terhére a 2011. év szeptember havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.

3. A Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának
támogatása

11. § (1) A Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjához (a továbbiakban:
AJKSzP) támogatást (a továbbiakban: kollégiumi-szakiskolai programtámogatás) igényelhet az AJKSzP-ben részt vevõ
igénylõ az általa fenntartott középiskolai kollégiuma, kollégiumi intézményegységet is mûködtetõ középfokú
intézmény vagy szakiskola (a továbbiakban együtt: AJKSzP-ben részt vevõ intézmény) részére, ha az AJKSzP-ben részt
vevõ intézmény a 2007. évben vagy a 2008. évben meghirdetett, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a szerinti
intézményi pályázaton az AJKSzP mûködtetésére jogot szerzett, a 2010/2011. tanévben már mûködtette az AJKSzP-t,
valamint a 9. mellékletben foglalt szándéknyilatkozat aláírásával vállalja, hogy partneri együttmûködést valósít meg az 
intézményi pályázatok alapján az AJKSzP mûködtetésére jogosult szakiskolákkal vagy szakiskolai intézményegységet
is mûködtetõ középfokú intézményekkel.

(2) Az az igénylõ, aki az AJKSzP-ben részt vevõ intézményt tart fenn, köteles az AJKSzP-ben részt vevõ intézmény alapító
okiratában, valamint az AJKSzP-ben részt vevõ intézmény helyi pedagógiai programjában az AJKSzP-t mint a
halmozottan hátrányos helyzetû tanulók esélyegyenlõségét szolgáló tevékenységet szerepeltetni.

(3) A kollégiumi-szakiskolai programtámogatásra való jogosultság feltétele
a) az OFI-val a 2010/2011. tanév vonatkozásában kötött szerzõdésben foglaltaknak való megfelelés, ideértve a forrás 

felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a vállalt feladatok megvalósulásáról készített
független monitori jelentés elfogadását, és

b) az igénylõ arra vonatkozó vállalása, hogy az általa fenntartott, az AJKSzP-ba a 2007–2008. és a 2008–2009.
tanévben bekapcsolódott kollégium a 2011–2012. tanév során két alkalommal az AJKSzP-ben résztvevõ
intézményben jó eredménnyel alkalmazott pedagógiai gyakorlatok átadása céljából munkakonferenciát szervez,
amelynek keretében hospitálási lehetõséget biztosít a régió érdeklõdõ kollégiumai számára.

(4) A kollégiumi-szakiskolai programtámogatás
a) az igénylõ által fenntartott szakiskolára tekintettel legfeljebb 315 000 Ft/fõ/év a 2011–2012. tanévre idõarányosan 

4 hónapra, a 2011. szeptember 1. és 2011. december 31. közötti idõszakra,
b) az igénylõ által fenntartott kollégiumra tekintettel legfeljebb 500 000 Ft/fõ/év a 2011/2012. tanévre.

(5) A (4) bekezdés b) pontja alapján egy évfolyamon maximálisan 25 fõ után vehetõ igénybe kollégiumi-szakiskolai
programtámogatás.

(6) A kollégiumi-szakiskolai programtámogatás a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 6. számú mellékletében meghatározott
tevékenységekre, emberi erõforrásokkal kapcsolatos költségekre, a célcsoport számára biztosított programokra és
támogatásokra, eszközbeszerzésre, kiegészítõ szakmai szolgáltatás nyújtására fordítható. A 46/2001. (XII. 22.) OM
rendelet 6. számú mellékletében meghatározott kiemelt tevékenységeket a szakiskola és a kollégium egyaránt köteles 
megvalósítani.

12. § (1) A kollégiumi-szakiskolai programtámogatás igénylése érdekében az igénylési dokumentációt
a) az önkormányzati fenntartó az adatlapok Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és

kinyomtatott példányát, egy eredeti példányban az Igazgatósághoz,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ

felsõoktatási intézmény az adatlapok OFI honlapjáról kinyomtatott két eredeti példányát az OFI részére
küldi meg postai úton 2011. június 15-éig.

(2) A kollégiumi-szakiskolai programtámogatási igényhez mellékelni kell
a) az 1. mellékletet, a 8. mellékletet és a 9. mellékletet,
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b) a szakiskolák által elkészítendõ, az érintett kollégium ellenjegyzésével készült, a 2010–2011. tanévrõl szóló
szöveges elemzést,

c) a 14. §-ban foglaltak szerinti 10. mellékletet.
(3) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási igényeket megvizsgálja és – szükség esetén –

öt napos határidõvel hiánypótlásra hívja fel az önkormányzati fenntartót. Az Igazgatóság az adatlapokat a hiánypótlást 
követõen 2011. július 8-áig egy eredeti példányban megküldi az OFI részére. A hiánypótlások elbírálásáról és a nem
továbbított igénylésekrõl az Igazgatóság 2011. július 8-ig értesíti az önkormányzati fenntartót.

(4) Az OFI a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként
mûködõ felsõoktatási intézmény által benyújtott adatlapokat megvizsgálja és – szükség esetén – öt napos határidõvel
hiánypótlásra hívja fel a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját, valamint a központi
költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézményt.

13. § (1) A 11. § alapján benyújtott igények támogatásáról 5 fõs döntés-elõkészítõ bizottság tesz javaslatot a miniszternek
2011. július 29-éig. A bizottságba a miniszter két fõt az OFI, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, az Arany
János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete egy-egy fõt delegál. A döntés-elõkészítõ bizottság
ügyrendjét e rendelet keretei között maga állapítja meg.

(2) A miniszter a 11. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelõ támogatási igények alapul vételével a
kollégiumi-szakiskolai programtámogatás mértékérõl a rendelkezésre álló forrásra tekintettel a 11. §
(4)–(5) bekezdésében meghatározott keretek között dönt. A miniszter döntését a minisztérium honlapján
2011. augusztus 19-éig közzéteszi. A miniszter döntését az OFI közli a fenntartókkal.

(3) A kollégiumi-szakiskolai programtámogatás utalványozásának feltétele, hogy a kollégiumi-szakiskolai
programtámogatást elnyert igénylõ és az általa fenntartott, az AJKSzP-ben részt vevõ intézmény az OFI-val legkésõbb
2011. szeptember 15-éig szerzõdést köt.

(4) A (3) bekezdés szerinti önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH-azonosítóját és a kollégiumi-szakiskolai
programtámogatás összegét a miniszter 2011. szeptember 20-áig utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus
formában megküldi a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter részére. A kollégiumi-szakiskolai programtámogatást
a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési törvény 1. melléklet
IX. fejezet 5. cím „Központosított elõirányzatok” alatti forrás terhére a 2011. év október havi nettó finanszírozás
keretében folyósítja.

4. Közös rendelkezések

14. § (1) A támogatási igényhez csatolni kell az igénylõ 10. melléklet szerinti nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. §-ában meghatározott közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési
tervvel.

(2) Az (1) bekezdést önkormányzati társulás esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a nyilatkozatot a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvényben, valamint a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben az egyes társulási típusoknál
meghatározott döntéshozó szerv vagy személy adja ki.

(3) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény a közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési terv hiányában arról nyilatkozik, hogy nevelési
programja vagy pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket.

15. § (1) A támogatás
a) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében a költségvetési törvény 1. melléklet

XX. fejezet 20. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás
elõirányzat terhére az 1. §-ban, az 5. §-ban és a 8. §-ban foglalt támogatások esetében 2011. szeptember 15-éig, a
4. §-ban foglalt támogatás esetében 2011. június 15-éig, a 11. §-ban foglalt támogatás esetében 2011. október
15-éig,

b) a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény esetében a költségvetési törvény 1. melléklet
XX. fejezet 20. cím 2. alcím 17. jogcímcsoport elõirányzat terhére év közben, legkésõbb november 30-áig

kerül folyósításra.
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(2) Ha az igénylõ az igénylési határidõt önhibáján kívül elmulasztotta, önkormányzati fenntartó az Igazgatósághoz,
a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény az OFI részére igazolási kérelmet nyújthat be az elmulasztott határidõtõl számított öt napon
belül.

(3) Az igazolási kérelemrõl a (2) bekezdésben meghatározott szerv három napon belül dönt. Az igazolási kérelemmel
együtt az elmulasztott igénylést is pótolni kell. Az igazolási kérelem benyújtására nyitva álló határidõ jogvesztõ.

(4) A támogatást – az (5) bekezdésben meghatározott eltéréssel – 2011. december 31-éig lehet felhasználni.
(5) A támogatás 2011. december 31-éig kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2012. június 30-áig lehet

felhasználni.
(6) A támogatásról

a) az önkormányzati fenntartó a 2011. évi költségvetésrõl szóló beszámolójában a központosított elõirányzatok
elszámolásait tartalmazó ûrlapon,

b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója a 2011. évi támogatásairól történõ elszámolása
keretében, a kötött felhasználású támogatások elszámolásait tartalmazó adatlapon,

c) a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény a 2011. évi költségvetésrõl szóló
beszámolójában a központosított elõirányzatok elszámolásait tartalmazó ûrlapon

számol el.
(7) A (6) bekezdés szerinti elszámolásban kimutatott adatok valódiságát az igénylõnél, illetve a fenntartása alá tartozó és a

támogatási igénnyel érintett intézményeknél analitikus nyilvántartással és szakmai dokumentációval kell
alátámasztani.

(8) A támogatások az elszámolásnál nem vonhatók össze.

16. § (1) Ha a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, illetve a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény a támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette igénybe, azt nem megfelelõen
használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatásról, vagy annak
meghatározott részérõl haladéktalanul köteles lemondani, és a támogatást vagy annak meghatározott részét
visszafizetni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója a székhelye szerint területileg illetékes Igazgatóságon keresztül a minisztérium költségvetési fejezete
részére, a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény közvetlenül a minisztérium költségvetési
fejezete részére fizeti vissza.

(2) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény visszafizetési kötelezettsége esetében a támogatást kamatokkal terhelten kell visszafizetnie.
A kamat mértéke a támogatás jogosulatlan igénybevételét jogerõsen megállapító döntés napját magában foglaló
naptári félévet megelõzõ utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat kétszerese.

(3) Ha a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint a központi költségvetési szervként
mûködõ felsõoktatási intézmény visszafizetési kötelezettségének határidõben nem tesz eleget, a visszafizetési
kötelezettség teljesítésének napjáig további késedelmi kamatot kell fizetnie.

(4) Ha a visszafizetendõ támogatás kamattal számított együttes összege, a késedelmi kamat és a jogosulatlan
igénybevétel miatti kamat együttes összege az ezer forintot nem éri el, a közoktatási feladatot ellátó nem állami
intézmény fenntartójának, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézménynek nem kell
visszafizetnie.

17. § (1) Ha az igénylõ 2011. május 31-éig az általa fenntartott intézmény átszervezésével, fenntartói jogának átadásával,
megszüntetésével összefüggõ döntést hoz, az e rendeletben foglaltakat a (2)–(6) bekezdésben meghatározott
eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az igénylõ által fenntartott intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetében (ideértve a helyi önkormányzati
fenntartású intézmény fenntartói jogának közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója részére
történõ átadását, illetve a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartói jogának önkormányzati
fenntartó részére történõ átadását) a fenntartó az érintett intézmény vonatkozásában nem nyújthat be támogatási
igényt.

(3) Az igénylõ által fenntartott intézmény jogutódlással történõ megszûnése, illetve átszervezése, fenntartói jogának
átadása esetén a támogatás felhasználása a jogelõd és a jogutód fenntartó írásos megállapodása alapján történik,
ebben az esetben a támogatási igényhez a 11. mellékletet is csatolni kell. A megállapodás igénylõ által hitelesített
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másolatát az önkormányzati fenntartó az Igazgatósághoz és az OFI-hoz, a közoktatási feladatot ellátó nem állami
intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény az OFI-hoz köteles
benyújtani legkésõbb a fenntartói döntést követõ 15 napon belül.

(4) A kiegészítõ támogatás idõarányos része az intézmény megszûnéséig a jogelõd, azt követõen pedig – feltéve, hogy
a támogatás feltételeinek megfelel – a jogutódot illeti meg.

(5) A helyi önkormányzati fenntartású intézmény fenntartói jogának a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója részére történõ átadása, illetve a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója vagy a
központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény fenntartói jogának helyi önkormányzat részére
történõ átadása esetén a támogatás a jogelõd részére kerül folyósításra, aki a támogatás idõarányos, havonként
folyósított részleteit köteles továbbadni a jogutódnak.

(6) A támogatás felhasználásáról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott esetben annak a fenntartónak kell elszámolnia,
aki a támogatást a megállapodás alapján ténylegesen felhasználja.

18. § (1) A pénzeszközök jogszerû felhasználását a Kincstár ellenõrzi. Az ellenõrzésekhez szükséges adatokat a Kincstár írásos
megkeresésére az OFI – a megkeresés az OFI-hoz történõ beérkezésétõl számított – 10 munkanapon belül köteles a
Kincstárnak átadni.

(2) A támogatás céljának szakmai megvalósulását és a pénzeszközök jogszerû felhasználását az OFI a helyszínen is
jogosult ellenõrizni 2012. december 31-éig. Az OFI a támogatás felhasználásával kapcsolatos adatszolgáltatást és a
helyszíni ellenõrzést – a Kincstár egyidejû értesítése mellett – írásban kezdeményezi.

(3) A támogatást elnyert igénylõtõl a támogatás folyósítását követõ három évig a támogatás céljának szakmai
megvalósulására vonatkozóan az OFI tájékoztatást kérhet és azt – elõzetes egyeztetés alapján – a helyszínen, illetve a
támogatott fenntartókkal kötött szerzõdés szerinti módon is jogosult ellenõrizni.

(4) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények e rendelet szerinti pénzeszközök jogszerû
felhasználását a miniszter a helyszínen jogosult ellenõrizni.

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2014. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Fenntartói adatlap* 

Beküldendõ az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a MÁK illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet részére
1363 Budapest, Pf. 49
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) pont szerinti fenntartók esetén

A fenntartóra vonatkozó adatok:

Megye: Fenntartó neve:
A többcélú kistérségi társulás neve:

Címe: Polgármester/elnök/képviselõ neve:
Adószám: ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´    ´    ´ ´
KSH kód*: ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
A számlavezetõ bank neve: Bankszámlaszám: ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ - ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ - ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó e-mail címe: 
Kapcsolattartó telefonszáma: Kapcsolattartó faxszáma:

A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartójára vonatkozó további adatok:

Nyilvántartási száma (cégkivonat száma, 
vagy a cégbírósági végzés száma, ha van)1 :

Intézményfenntartó társulás esetén a „gesztor” önkormányzat KSH kódja

Dátum:

P. H.                     ……………………………
            fenntartó képviselõje

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a 10. § szerinti, 10. mellékletben található nyilatkozatot arról, hogy az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket
az adott fenntartó beépítette, illetõleg beépíti a meghatározó helyi dokumentumokba
a 11. mellékletet, ha az igénylés idõpontjában az intézmény jogutóddal történõ megszûnésérõl már határozat
született

1  A megfelelõt kérjük aláhúzni!
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2. melléklet a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Adatlap a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja után járó támogatás
igényléséhez középiskolai fenntartók részére

Beküldendõ 2011. május 27-ig postai úton:                                 
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a Magyar Államkincstár illetékes 
területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére 
1363 Budapest, Pf. 49
Kérjük, a borítékra írják rá: „Arany J. Tehetséggondozó Program támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) pont szerinti fenntartók esetén

Középiskolára
vonatkozó
adatok

A programban részt vevõ intézmény neve:  
OM azonosító:  
székhely:  
irányítószám:  
utca, házszám:  
telefon:  
fax:  
web, e-mail cím:  
számlavezetõ bank neve:  
bankszámlaszáma:  
képviselõ neve:  
programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:  
Az intézményi férõhelyek száma:  
Az intézmény tanulóinak létszáma:  
Az intézmény tanulói közül a hátrányos helyzetû tanulók
létszáma:

 

Az intézmény tanulói közül a rászorulónak minõsülõ tanulók
létszáma:
A Programban részt vevõ tanulók létszáma a 2010/2011.
tanévben:

9. évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ):

A Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma  a 2011/2012. 
tanévben: 

9. évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ):

Évfolyamismétlõk százalékos aránya az intézményben:  
Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):  
Együttmûködõ középiskolák felsorolása:  

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., 2011. .........................            P. H.

...........................................................
fenntartó
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3. melléklet a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Adatlap a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja után járó támogatás
igényléséhez kollégiumi fenntartók részére

Beküldendõ 2011. május 27-ig postai úton:                                 
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a Magyar Államkincstár illetékes 
területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére 
1363 Budapest, Pf. 49
Kérjük, a borítékra írják rá: „Arany J. Tehetséggondozó Program támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) pont szerinti fenntartók esetén

Kollégiumra
vonatkozó
adatok

A programban részt vevõ intézmény neve:  
OM azonosító:  
székhely:  
irányítószám:  
utca, házszám:  
telefon:  
fax:  
web, e-mail cím:  
számlavezetõ bank neve:  
bankszámlaszáma:  
képviselõ neve:  
programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:  
Az intézményi férõhelyek száma:  
Az intézmény tanulóinak létszáma:  
Az intézmény tanulói közül a hátrányos helyzetû tanulók
létszáma:

 

Az intézmény tanulói közül a rászorulónak minõsülõ tanulók
létszáma:
A Programban részt vevõ tanulók létszáma a 2010/2011.
tanévben:

9. évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ):

A Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma  a 2011/2012. 
tanévben: 

9. évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ):

Évfolyamismétlõk százalékos aránya az intézményben:  
Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):  
Együttmûködõ középiskolák felsorolása:  

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., 2011. .........................            P. H.

...........................................................
fenntartó
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4. melléklet a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Adatlap a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában résztvevõ, 
a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet alapján támogatásban részesült kollégiumi fenntartók részére 
kiegészítõ támogatás igényléséhez

Beküldendõ 2011. május 27-ig postai úton:                                 
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a Magyar Államkincstár illetékes 
területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére 
1363 Budapest, Pf. 49
Kérjük, a borítékra írják rá: „Arany J. Kollégiumi Program támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) pont szerinti fenntartók esetén

Kollégiumra
vonatkozó
adatok

A programban részt vevõ intézmény neve:  
OM azonosító:  
székhely:  
irányítószám:  
utca, házszám:  
telefon:  
fax:  
web, e-mail cím:  
számlavezetõ bank neve:  
bankszámlaszáma:  
képviselõ neve:  
programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:  
Az intézményi férõhelyek száma:  
Az intézmény tanulóinak létszáma:  
Az intézmény tanulói közül a halmozottan hátrányos helyzetû
tanulók létszáma:
A 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet szerinti igénylést megalapozó,
az igénylésben feltüntetett tanulói létszámok a 2010/2011.
tanévre vonatkozóan:

10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ):

Tanulói létszámok a 2010/2011. tanév 2011. január–2011.
augusztus 31-i idõszakára vonatkozóan:

10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ):

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., 2011. .........................            P. H.

...........................................................
fenntartó
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5. melléklet a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

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

Beküldendõ 2011. június 15-ig postai úton:                                  
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a Magyar Államkincstár illetékes 
területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére 
1363 Budapest, Pf. 49
Kérjük, a borítékra írják rá: „Arany J. Tehetséggondozó Program támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) pont szerinti fenntartók esetén

Kollégiumra
vonatkozó
adatok

A programban részt vevõ intézmény neve:  
OM azonosító:  
székhely:  
irányítószám:  
utca, házszám:  
telefon:  
fax:  
web, e-mail cím:  
számlavezetõ bank neve:  
bankszámlaszáma:  
képviselõ neve:  
programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:  
Az intézményi férõhelyek száma:  
Az intézmény tanulóinak létszáma:  
Az intézmény tanulói közül a hátrányos helyzetû tanulók
létszáma:

 

Az intézmény tanulói közül a halmozottan hátrányos helyzetû
tanulók létszáma:
A Programban részt vevõ tanulók létszáma a 2010/2011.
tanévben:

9. évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ):

A Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma  a 2011/2012. 
tanévben: 

9. évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ):

Évfolyamismétlõk százalékos aránya az intézményben:  
Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):  
Együttmûködõ középiskolák felsorolása:  

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., 2011. .........................            P. H.

...........................................................
fenntartó
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6. melléklet a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Beküldendõ 2011. június 15-ig postai úton:                                  
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a Magyar Államkincstár illetékes 
területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére 
1363 Budapest, Pf. 49
Kérjük, a borítékra írják rá: „Arany J. Kollégiumi Program támogatása”

Szándéknyilatkozat a kollégiumok és a középiskolák számára 
a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programja megvalósítására 
(középiskolánként külön szándéknyilatkozat készítendõ)1

Jelen szándéknyilatkozat2 aláírásával a ................................................................................................................................. kollégium és
....................................................................................................... közoktatási intézmény vállalják, hogy partneri együttmûködést
alakítanak ki a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében a Programban részt vevõ
tanulók iskolai sikeressége érdekében.

Kollégium 
adatai

A Programban részt vevõ kollégium neve:  
OM azonosító:  
székhely:  
irányítószám:  
utca, házszám:  
telefon:  
fax:  
web, e-mail cím:  
képviselõ neve:  
programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:  

Középiskola
adatai

A Programban részt vevõ középiskola neve:  
OM azonosító:  
székhely:  
irányítószám:  
utca, házszám:  
telefon:  
fax:  
web, e-mail cím:  
képviselõ neve:  
programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:  
a Programban részt vevõ tanulók létszáma 
a 9. évfolyamon:

2010/2011. tanév: ... fõ 2011/2012. tanév:
(becsült létszám): ...fõ

a Programban részt vevõ tanulók létszáma 
a 10. évfolyamon:

 2010/2011. tanév: ... fõ 2011/2012. tanév:
(becsült létszám):

a Programban részt vevõ tanulók létszáma 
a 11. évfolyamon:

 2010/2011. tanév: ... fõ 2011/2012. tanév:
(becsült létszám):

a Programban részt vevõ tanulók létszáma 
a 12. évfolyamon:

 2010/2011. tanév: ... fõ 2011/2012. tanév:
(becsült létszám):

a Programban részt vevõ tanulók létszáma 
a 13. évfolyamon:

 2010/2011. tanév: ... fõ 2011/2012. tanév:
(becsült létszám):

1 A szándéknyilatkozatot az igénylés részeként határidõre az 5. melléklettel együtt a kollégiumi fenntartó küldi meg.
2 Amennyiben egy többcélú intézmény keretein belül zajlik a tanulók iskolai és kollégiumi oktatása, nevelése, nem kell a szándéknyilatkozatot kitölteni.
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A partneri együttmûködés keretében a kollégium és a középiskola a következõ vállalásokat teszi 
a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet és a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet követelményeinek 
figyelembe vételével (indikátorral mérendõ állapotok és változásaik)3

 Tevékenység*  Határidõ, idõtartam*  Induló érték
(amennyiben van)*

Célérték*

 
   

* A táblázat sorai szükség szerint bõvíthetõek.

Kelt: ...................., 2011. .........................

P. H. ........................................................... P. H. ...........................................................
kollégium középiskola

(kollégiumi feladatokat ellátó intézmény) (középiskolai feladatokat ellátó intézmény)

3 A vállalásokat tartalmazó táblázatot az igénylés részeként határidõre az 5. melléklettel együtt a kollégiumi fenntartó küldi meg, a vállalásokat akkor is
ki kell tölteni, ha többcélú intézmény keretein belül zajlik a tanulók iskolai és kollégiumi oktatása, nevelése.
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7. melléklet a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Adatlap a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában résztvevõ 
9. elõkészítõ évfolyamos tanulók után járó támogatás igényléséhez középiskolai fenntartók részére

Beküldendõ 2011. június 15-ig postai úton:                                  
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a Magyar Államkincstár illetékes 
területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére 
1363 Budapest, Pf. 49
Kérjük, a borítékra írják rá: „Arany J. Kollégiumi Program támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) pont szerinti fenntartók esetén

Középiskolára
vonatkozó
adatok

A programban részt vevõ intézmény neve:  
OM azonosító:  
székhely:  
irányítószám:  
utca, házszám:  
telefon:  
fax:  
web, e-mail cím:  
számlavezetõ bank neve:  
bankszámlaszáma:  
képviselõ neve:  
programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:  
Az intézményi férõhelyek száma:  
Az intézmény tanulóinak létszáma:  
Az intézmény tanulói közül a hátrányos helyzetû tanulók
létszáma:

 

Az intézmény tanulói közül a halmozottan hátrányos helyzetû
tanulók létszáma:
A Programban részt vevõ tanulók létszáma a 2010/2011.
tanévben:

9. elõkészítõ évfolyamon
(fõ):

A Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma  a 2011/2012. 
tanévben: 

9. elõkészítõ évfolyamon
(fõ):

Évfolyamismétlõk százalékos aránya az intézményben:  
Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):  
Együttmûködõ kollégium az AJKP-ban:  

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., 2011. .........................            P. H.

...........................................................
fenntartó
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8. melléklet a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

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

Beküldendõ 2011. június 15-ig postai úton:                                  
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a Magyar Államkincstár illetékes 
területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére 
1363 Budapest, Pf. 49
Kérjük, a borítékra írják rá: „Arany J. Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) pont szerinti fenntartók esetén

Kollégiumra
vonatkozó
adatok

A programban részt vevõ intézmény neve:  
OM azonosító:  
székhely:  
irányítószám:  
utca, házszám:  
telefon:  
fax:  
web, e-mail cím:  
számlavezetõ bank neve:  
bankszámlaszáma:  
képviselõ neve:  
programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:  
Az intézményi férõhelyek száma:  
Az intézmény tanulóinak létszáma:  
A Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma a 2011/2012.
tanévben (egy évfolyamon maximálisan 25 fõ után vehetõ
igénybe támogatás):

9. évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):

Az intézmény tanulóinak százalékos megoszlása (gimnáziumba,
szakközépiskolába, szakiskolába járók):
Évfolyamismétlõk százalékos aránya az intézményben
(gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába járók szerinti
bontásban):

 

Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):  
Együttmûködõ partnerintézmény(ek) (szakiskola/szakiskolák)
felsorolása:

 

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., 2011. .........................            P. H.

...........................................................
fenntartó

* A Programba 2007/2008. tanévben belépett intézmények esetében kell kitölteni.
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9. melléklet a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Beküldendõ 2011. június 15-ig postai úton:                            
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartók és központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmények esetén: két eredeti példányban az OFI Arany János Programirodája részére 
1363 Budapest, Pf. 49
Kérjük, a borítékra írják rá: „Arany J. Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatása”

Szándéknyilatkozat a kollégiumok és a középiskolák számára 
a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programja megvalósítására 
(szakiskolánként külön szándéknyilatkozat készítendõ)

Jelen szándéknyilatkozat aláírásával a ................................................................................................................................. kollégium és
....................................................................................................... közoktatási intézmény vállalják, hogy partneri együttmûködést
alakítanak ki a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja keretében
a Programban részt vevõ tanulók iskolai sikeressége érdekében.

Kollégium 
adatai

A Programban részt vevõ kollégium neve:  
OM azonosító:  
székhely:  
irányítószám:  
utca, házszám:  
telefon:  
fax:  
web, e-mail cím:  
képviselõ neve:  
programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:  
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma 
a 9. évfolyamon (a 2011/2012. tanévben) (fõ):
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma 
a 10. évfolyamon (a 2011/2012. tanévben) (fõ):
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma 
a 11. évfolyamon (a 2011/2012. tanévben) (fõ):
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma 
a 12. évfolyamon (a 2011/2012. tanévben) (fõ):
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Szakiskola 
adatai

A Programban részt vevõ szakiskola neve:  
OM azonosító:  
székhely:  
irányítószám:  
utca, házszám:  
telefon:  
fax:  
web, e-mail cím:  
képviselõ neve:  
programfelelõs neve, tel. száma, e-mail címe:  
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma 
a 9. évfolyamon (a 2011/2012. tanévben) (fõ):
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma 
a 10. évfolyamon (a 2011/2012. tanévben) (fõ):
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma 
a 11. évfolyamon (a 2011/2012. tanévben) (fõ):
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma 
a 12. évfolyamon (a 2011/2012. tanévben) (fõ):

A partneri együttmûködés keretében a kollégium és a szakiskola a következõ vállalásokat teszi 
a 46/2004. (XII. 22.) OM rendelet követelményeinek figyelembe vételével 
(indikátorral mérendõ állapotok és változásaik)

 Tevékenység*  Határidõ, idõtartam*  Induló érték
(amennyiben van)*

Célérték*

 
   

* A táblázat sorai szükség szerint bõvíthetõek.

Kelt: ...................., 2011. .........................

P. H. ........................................................... P. H. ...........................................................
kollégium szakiskola

(kollégiumi feladatokat ellátó intézmény) (szakiskolai feladatokat ellátó intézmény)
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10. melléklet a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Fenntartói Nyilatkozat
– az esélyegyenlõségi intézkedésekkel kapcsolatosan – helyi önkormányzatok, önkormányzati, 
többcélú kistérségi társulások, valamint közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói 
és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény által fenntartott 
nevelési-oktatási intézmények esetén
(A megfelelõ helyen kérjük kitölteni!)

Fenntartó megnevezése: 
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Alulírott .......................................................................... polgármester/fõpolgármester/a fent nevezett önkormányzati társulás
elnöke büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a képviselõ-testület/közgyûlés/ társulási tanács (a nem
kívánt rész törlendõ) ............................................. számú határozatával elfogadta a gyermekek, tanulók esélyegyenlõségét
szolgáló intézkedéseket (közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési terv) – a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 105. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – az önkormányzati intézkedési terv, illetve a
fõvárosi, megyei fejlesztési terv részeként/vagy az abban foglaltakra tekintettel önálló intézkedési tervként.1

Alulírott ...................................... a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója/központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmény képviseletében eljárva büntetõjogi felelõsségem tudatában nyilatkozom
arról, hogy a ................................................... OM azonosítóval rendelkezõ ................... közoktatási intézmény rendelkezik
közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési tervvel/nevelési programja/pedagógiai programja tartalmazza az
esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket (a nem kívánt rész törlendõ).2

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap

....................................................................................................................
polgármester/fõpolgármester/a társulási tanács elnöke/

a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója/központi költségvetési szervként mûködõ

 felsõoktatási intézmény képviseletében eljáró személy
 aláírása

                      P. H.

1 Kitöltendõ önkormányzati, fõvárosi, megyei fenntartású, illetve önkormányzati társulások által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
2 Kitöltendõ közoktatási ellátó nem állami intézmény fenntartó, illetve központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény által
fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
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11. melléklet a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelethez

Fenntartói Nyilatkozat
a jelen rendelet alapján támogatásban részesült fenntartó/intézmény jogutódlással történt
megszûnésérõl*
(A megfelelõ helyen kérjük kitölteni!)

Fenntartó megnevezése: 
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Alulírott ...................................................................... polgármester/a fent nevezett önkormányzati társulás elnöke büntetõjogi
felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a testület .......................... számú határozatával az intézmény fenntartói jogát
átadta/az intézményt jogutódlással megszüntette/az intézményt átszervezte1.
Fenntartói jog átadása esetén az átadást követõen a fenntartói jogokat gyakorolja:
A jogutód intézmény megnevezése:

Kelt: ................................., 2011. év .................. hó ........ nap

...............................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke/

a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény 
fenntartójának képviseletében

eljáró személy aláírása
                      P. H.

Fenntartói jog átadása esetén az átadást követõen a fenntartói jogokat gyakorló

...............................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke/

a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény 
fenntartójának képviseletében

eljáró személy aláírása
                      P. H.

* Kitöltendõ, ha az igénylés idõpontjában az intézmény jogutóddal történõ megszûnésérõl már határozat született.

1 A megfelelõt kérjük aláhúzni.
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A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2011. (V. 18.) NFM rendelete
a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai
összegezések mintáiról szóló 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet módosításáról

A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. §
d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. § A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról
szóló 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a Kbt. 138. § (3) bekezdése és a 144. § (4) bekezdése szerinti, az eljárás
eredményérõl vagy eredménytelenségérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját az 1. melléklet
tartalmazza. A Kbt. VI. és VII. fejezete alkalmazásában [a Kbt. 261. § (1) bekezdésére, valamint a Kbt. 21/A. §-ára és a
Kbt. 161/A. §-ára tekintettel] a Kbt. 250. § (5) bekezdése szerinti – az eljárás eredményérõl vagy eredménytelenségérõl
szóló – tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját szintén az 1. melléklet tartalmazza.”

2. § Az R. 13. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletnek a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai
összegezések mintáiról szóló 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet módosításáról szóló 21/2011. (V. 18.) NFM rendelet
1. §-ával megállapított 6. § (1) bekezdését a 2011. április 15-ét követõen megkezdett közbeszerzési eljárásokban kell
alkalmazni.”

3. § E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 38/2011. (V. 18.) VM rendelete
a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatával összefüggésben egyes rendeletek módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés d) pontjában, az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az
erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 8. pontjában, valamint 112. § (4) bekezdés 2. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § e), l) és m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrõl és mellékleteirõl szóló 
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet módosítása

1. § (1) A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrõl és mellékleteirõl szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-a a következõ b) ponttal egészül ki:
(Az elvi vízjogi engedély iránti kérelemhez)
„b) ha a tervezett vízimunka, a vízilétesítmény megépítése vagy a vízhasználat a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében szerepel, azonban a tevékenység vagy
létesítmény a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket nem
éri el, vagy a tevékenységre vagy létesítményre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül, a Khvr.-ben
meghatározott, a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatára szolgáló adatlapot,”
(kell csatolni.)
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(2) Az R. 2. § (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
(A vízjogi létesítési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetõleg ahhoz mellékelni kell:)
„g) ha a tervezett vízimunka, a vízilétesítmény megépítése vagy a vízhasználat a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében szerepel, azonban a tevékenység vagy
létesítmény a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre vagy
létesítményre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül és elvi vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatására nem
került sor, a Khvr.-ben meghatározott, a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatára szolgáló adatlapot;”

2. § Az R. 12. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E rendeletnek a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatával összefüggésben egyes rendeletek módosításáról
szóló 38/2011. (V. 18.) VM rendelettel megállapított rendelkezéseit a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatával
összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet hatályba lépését
követõen indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.”

3. § Az R. a következõ 13. §-sal egészül ki:
„13. § Ez a rendelet 
a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK
tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének, valamint
b) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv
módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének
való megfelelést szolgálja.”

2. Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet módosítása

4. § Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló
153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 25. § (1) bekezdése a következõ t) ponttal egészül ki: 
(Az erdõtelepítési-kivitelezési tervnek tartalmaznia kell:)
„t) a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatára szolgáló – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Khvr.)
meghatározott – adatlapot, ha az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan
tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy
a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül.”

5. § A Rendelet 54. § (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
(Az erdõ igénybevételének engedélyezés iránti kérelemhez csatolni kell:)
„g) a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatára szolgáló – a Khvr.-ben meghatározott – adatlapot, ha az
engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását 
szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított
feltétel nem teljesül.”

6. § A Rendelet 57. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(Az erdõ igénybevételének elvi engedélyezésére vonatkozó kérelmet egy, szakhatósági közremûködés esetén kettõ
példányban kell benyújtani, melyhez csatolni kell:)
„e) a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatára szolgáló – a Khvr. meghatározott – adatlapot, ha az engedélyezési 
eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja,
amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel
nem teljesül.”

7. § A Rendelet a 62. §-t követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Az eljárás felfüggesztése és a döntés közzététele
62/A. § (1) Az erdészeti hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
alapján az eljárást felfüggeszti, ha az eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség
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szakhatósági állásfoglalásában megállapította, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai jelentõsek.
A felfüggesztésrõl szóló végzésnek tartalmaznia kell a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség megnevezését, valamint állásfoglalása rendelkezõ részét és indokolását.
(2) Az erdészeti hatóság – annak jogerõre emelkedésére tekintet nélkül – a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályairól szóló törvény szabályai szerint nyilvánosan közzéteszi azt a határozatot, valamint a felfüggesztés
tárgyában hozott végzést és a szakhatósági állásfoglalást, amit olyan eljárásban hozott, amelyben a szakhatóságként
eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség a tevékenység következtében várható környezeti
hatások jelentõségét vizsgálta.”

8. § A Rendelet a következõ 65. és 66. §-sal egészül ki:
„65. § E rendeletnek a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatával összefüggésben egyes rendeletek
módosításáról szóló 38/2011. (V. 18.) VM rendelettel megállapított rendelkezéseit a környezeti hatások jelentõségének 
vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet hatályba 
lépését követõen indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.
66. § Ez a rendelet
a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK
tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének,
b) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv
módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének, valamint
c) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételérõl, valamint
a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi
irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének 
való megfelelést szolgálja.”

3. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 120. napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 

a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i
85/337/EGK tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének,

b) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv
módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének, valamint

c) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételérõl, valamint a
nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi
irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének 

való megfelelést szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 39/2011. (V. 18.) VM rendelete
az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:
a) Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók: az Üzletszabályzatban nevesített és ott leírt feltételrendszer mellett igénybe

vehetõ hiteltermékek, amelyek a Széchenyi Kártya Program részét képezõ, azon belül elkülönült szabályok szerint
mûködõ konstrukciókat jelentik;

b) de minimis támogatás:
ba) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i

1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti támogatás,
bb) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termelõágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis)

támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet szerinti
támogatás, továbbá

bc) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásokra
való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. július 24-i 875/2007/EK
bizottsági rendelet szerinti támogatás;

c) hitelintézet: az Üzletszabályzatban nevesített, a KA-VOSZ Zrt.-vel szerzõdéses kapcsolatban álló hitelintézet;
d) igénylõlap: az igényléséhez szükséges, Üzletszabályzatban közzétett nyomtatvány;
e) kezességvállaló intézmény: az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány;
f) nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal

kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-ában
meghatározott vállalkozás;

g) támogatástartalom: az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történõ bejelentési
rendjérõl szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § 29. pontjában meghatározott
támogatási egyenérték;

h) társult szervezet: a KA-VOSZ Zrt.-vel társulási megállapodást kötött mezõgazdasági érdekképviseleti szervezetek;
i) Üzletszabályzat: a Széchenyi Kártya Programon belül kiadott, az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók részletes

szabályait tartalmazó, mindenkori hatályos, a KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítõ Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság (a továbbiakban: KA-VOSZ Zrt.) honlapján közzétett üzletszabályzat.

2. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók célja, címzettjei és mértéke

2. § (1) Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók célja
a) azon vállalkozások és természetes személyek támogatása, akik (amelyek)

aa) mezõgazdasági termeléssel,
ab) halgazdálkodással,
ac) mezõgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával,
ad) erdõgazdálkodással,
ae) vadgazdálkodással
foglalkoznak;

b) a vidéki munkahelyek megõrzése;
c) további munkahelyek teremtésének az elõsegítése; valamint
d) a mezõgazdasági vállalkozások likviditási problémáinak áthidalása.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitelhez
(a továbbiakban: Folyószámlahitel) támogatás vehetõ igénybe.
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(3) Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók igénybevevõi köre, egyúttal a támogatás címzettjei azon – a Szerzõdés 87. és
88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról
szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott kis- és középvállalkozás
kritériumoknak megfelelõ – vállalkozások, valamint azon természetes személyek (a továbbiakban együtt:
mezõgazdasági vállalkozás), akik (amelyek)
a) az (1) bekezdés a) pont aa)–ae) alpontja szerinti tevékenységet végeznek, és
b) az Üzletszabályzatban rögzített igénybevételi feltételeinek megfelelnek.

(4) Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciókhoz biztosított támogatások formái:
a) kamattámogatás és
b) kezességi díjtámogatás.

(5) Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciókhoz kezességvállaló intézmény kezessége kapcsolódik.
(6) A támogatástartalom kiszámítása a Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglaltak alapján történik.
(7) A (4) bekezdésben meghatározott támogatások azon Folyószámlahitel esetén vehetõk igénybe, amelynek összege

ötszázezer forint pozitív egész számú többszöröse, de legfeljebb 25 millió forint, és futamideje legfeljebb 3 év.
(8) A támogatás mértéke 2011. december 31. napjáig megkötött Folyószámlahitel-szerzõdés esetén

a) évi 2 százalékpontnyi kamattámogatás, valamint
b) a hitelhez nyújtott kezességi díjnak 50 százalékáig terjedõ támogatás, azzal, hogy a támogatás nem haladhatja

meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,75 százalékát.
(9) Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében létrejött ügylet támogatástartalmának kimutatásakor a de minimis

támogatás összegének euróra történõ átszámításakor az igénylõlap benyújtásának hónapját megelõzõ hónap utolsó
napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

3. A támogatás forrása

3. § A kamattámogatás és a kezességi díjtámogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi 
CLXIX. törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 5. Nemzeti 
támogatások alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelem-támogatások jogcímcsoport, 15. egyéb mûködési célú kiadások
kiemelt elõirányzata, a vidékfejlesztési miniszter által a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez
tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok 2011. évi kezelésének, felhasználásának szabályairól szóló miniszteri rendelet
alapján elkülönített összegbõl legfeljebb 600 millió forint.

4. A támogatás igénybevételének feltétele

4. § (1) Igénylõlapot nyújthat be és ahhoz kapcsolódóan – hatályosan létrejött hitelszerzõdés alapján – támogatást vehet
igénybe az a mezõgazdasági vállalkozás, aki (amely)
a) a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti regisztrációs
kötelezettségének eleget tett vagy az igénylõlap benyújtásával egy idõben igazolja, hogy az erre vonatkozó
kérelmét benyújtotta;

b) nyilatkozik arról, hogy az igénylõlap benyújtásának idõpontjában:
ba) nincs adók módjára behajtható köztartozása vagy lejárt esedékességû adótartozása, kivéve, ha az

adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
bb) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt;

c) nem minõsül az 1. § f) pont szerinti nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak;
d) nyilatkozik az igénylõlap benyújtását megelõzõ kettõ pénzügyi évben és a folyamatban lévõ pénzügyi évben

igénybe vett 1. § b) pont ba) alpontja szerinti általános csekély összegû (de minimis) támogatás összegérõl; és
e) nem rendelkezik Széchenyi Kártya Folyószámlahitellel.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában foglalt feltétel fennállásának ellenõrzését a KA-VOSZ Zrt. végzi. A támogatás
halmozódása a Törvény szerinti jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szankciók alkalmazását vonja
maga után.
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5. Az intézkedés lebonyolítása, a támogatás igénylése

5. § (1) Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók lebonyolításával kapcsolatos feladatokat kizárólagos joggal a Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) és a KA-VOSZ Zrt. látják el.

(2) Az MVH
a) teljesíti a KA-VOSZ Zrt., valamint az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány részére a mezõgazdasági

vállalkozás nyilvántartott de minimis támogatási keretének ellenõrzéséhez kapcsolódó (elektronikus)
adatszolgáltatást,

b) ellátja a mezõgazdasági vállalkozások vonatkozásában a de minimis támogatási kereteknek az ellenõrzéséhez
és nyilvántartásához szükséges feladatokat,

c) ellátja a mezõgazdasági vállalkozások vonatkozásában az egyéni de minimis támogatási keretekhez kapcsolódó
zárolási, lekötési, továbbá szükség esetén támogatási keret felszabadítási mûveleteket,

d) kiállítja a kamat- és kezességi díjtámogatásról a támogatástartalom-igazolást,
e) elvégzi a támogatáslehívási kérelmekkel kapcsolatos hatósági feladatokat és
f) folyósítja a támogatást.

(3) A KA-VOSZ Zrt.
a) ellátja az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók

aa) koordinálásával és
ab) lebonyolításával
kapcsolatos feladatokat,

b) a vidékfejlesztési miniszter egyetértésével elkészíti az Üzletszabályzatot; továbbá
c) ellátja az Üzletszabályzatban meghatározott egyéb feladatokat.

(4) Az (3) bekezdés a) pont ab) alpontja vonatkozásában a lebonyolítás során ellátja a támogatások elszámolásával, az
informatikai rendszer fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

6. § (1) A mezõgazdasági vállalkozás az igénylõlapot az Üzletszabályzatban nevesített szervezetek területileg illetékes
irodáiban folyamatosan nyújthatja be. Az igénylõlaphoz csatolnia kell mindazon dokumentumokat, amelyet az
Üzletszabályzat elõír, és nyilatkoznia kell az Üzletszabályzatban elõírt feltételek elfogadásáról. Amennyiben
a mezõgazdasági vállalkozás rendelkezik társult szervezet által kibocsátott ajánlással – amely igazolja, hogy
mezõgazdasági tevékenységet folytat – úgy azt az igénylõlaphoz csatolni kell, amely regisztrációs díjfizetési
kedvezményre jogosít.

(2) Az MVH a kamat- és kezességi díjtámogatásról támogatástartalom-igazolást állít ki, amelyet a hitelszerzõdés
hatálybalépését követõ 30 napon belül megküld a mezõgazdasági vállalkozás részére.

(3) Az igénybe vett de minimis támogatás összege egyazon mezõgazdasági vállalkozás vonatkozásában hároméves
idõszakonként összesen nem haladhatja meg
a) az 1. § b) pont ba) alpontja szerinti általános csekély összegû (de minimis) támogatás esetén a 200 000 eurót,
b) az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti a mezõgazdasági csekély összegû (de minimis) támogatás esetén a 7500 eurót,
c) az 1. § b) pont bc) alpontja szerinti halászati csekély összegû (de minimis) támogatás esetén 30 000 eurót.

6. Kifizetés

7. § (1) A hitelintézet a támogatáslehívási kérelmet a kamattámogatásra vonatkozóan naptári negyedévente, a
tárgynegyedévet követõ hónap végéig, a kezességi díjtámogatásra vonatkozóan az elsõ évre (törtévre) vonatkozó
kezességi díj tekintetében a hitelszerzõdés hatálybalépését követõ hó végéig, ezt követõen évente egy alkalommal az
Üzletszabályzatban meghatározott idõpontig az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon
nyújtja be a KA-VOSZ Zrt. részére, amely a támogatáslehívás igény elõzetes adminisztratív ellenõrzését követõen
továbbítja azt az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem MVH-hoz történõ beérkezésétõl számított 15 napon belül meghozott döntést
követõen az MVH haladéktalanul folyósítja a hitelösszeghez kapcsolódó kamat- és kezességi díjtámogatást
a hitelintézet részére.
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7. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

9. § Ez a rendelet
a) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i

1998/2006/EK bizottsági rendelet,
b) az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termelõágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis)

támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet, valamint
c) az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásokra

való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági
rendelet

hatálya alá tartozó támogatásokat tartalmaz.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1145/2011. (V. 18.) Korm. határozata
a 2011. évi népszámlálás feldolgozási feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás
megindításának engedélyezésérõl

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 12/A. § (6) bekezdése alapján engedélyezi a Központi
Statisztikai Hivatal számára közbeszerzési eljárás megindítását „a 2011. évi népszámlálás papír alapú kérdõíveinek
optikai karakterfelismerésen alapuló adatbeviteli rendszerének kialakítása, megvalósítása és mûködtetése” tárgyban
2500 millió forint keretösszeg erejéig. A pénzügyi fedezetet a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésének
tervezése során szükséges biztosítani.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1146/2011. (V. 18.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a gazdasági és mûszaki
együttmûködésrõl szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról

A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a gazdasági és mûszaki

együttmûködésrõl szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a külgazdaságért felelõs minisztert vagy az általa kijelölt személyt a megállapodás bemutatott

szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külpolitikáért felelõs minisztert, hogy a megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges

meghatalmazási okiratot adja ki;
4. jóváhagyja a megállapodás kihirdetésérõl szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a megállapodás szövegének

végleges megállapítását követõen annak Magyar Közlönyben történõ kihirdetését.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1147/2011. (V. 18.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ausztrália, Kanada, India, Új-Zéland, Dél-Afrika,
és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormányai között a Brit Nemzetközösség
fegyveres erõinek tagjai Magyar Köztársaság területén található hadisírjainak gondozásáról szóló
Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és Ausztrália, Kanada, India, Új-Zéland, Dél-Afrika, és Nagy-Britannia és

Észak-Írország Egyesült Királysága Kormányai között a Brit Nemzetközösség fegyveres erõinek tagjai Magyar
Köztársaság területén található hadisírjainak gondozásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás)
bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a honvédelmi minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének – a
megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;

4. elfogadja a Megállapodás kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás végleges szövegének
megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását. A törvényjavaslat elõadójának a Kormány a
honvédelmi minisztert jelöli ki.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1148/2011. (V. 18.) Korm. határozata
a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet alapján bevezetésre
kerülõ elektronikus adatcserével kapcsolatos kormányzati feladatokról

1. Létre kell hozni a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet
végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (a továbbiakban együtt: Rendeletek) alapján bevezetésre kerülõ elektronikus adatcsere
magyarországi redundáns, hibatûrõ hozzáférési pontját a Nemzeti Erõforrás Minisztériumban (a továbbiakban:
magyarországi hozzáférési pontot mûködtetõ minisztérium). A hozzáférési pontnak biztosítania kell a szociális
biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság E2 számú határozata szerinti adatfrissítési
funkció ellátását és annak keretében az Európai Bizottság által megadott technikai-informatikai specifikációk szerinti
kapcsolódást az elektronikus adatcsere nemzetközi részéhez. A kapcsolódás kialakításakor az Elektronikus
Kormányzati Gerinchálózatot (a továbbiakban: EKG), valamint a Központi Rendszer sTESTA összeköttetésein alapuló
megoldást kell alkalmazni. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak biztosítania kell az EKG és az sTESTA adatátviteli
összeköttetéseket.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal
2. A Rendeletek alkalmazására hatáskörrel rendelkezõ központi hivatalok (Országos Egészségbiztosítási Pénztár,

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, Magyar Államkincstár, Foglalkoztatási Hivatal, a továbbiakban együtt:
központi hivatalok) – az Európai Bizottság adatszolgáltatásának függvényében – az Európai Bizottság által megadott
technikai-informatikai specifikációk szerint kötelesek kapcsolódni, tesztüzenetet fogadni és továbbítani az EKG-n
keresztül a magyarországi hozzáférési ponthoz.

Felelõs: központi hivatalok vezetõi
nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2011. szeptember 30.
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3. A magyarországi hozzáférési pontot mûködtetõ minisztérium és a központi hivatalok – az Európai Bizottság
adatszolgáltatásának függvényében – az Európai Bizottság által megadott technikai-informatikai specifikációk szerint
kötelesek biztosítani az elektronikus adatcsere nemzeti rendszerének az elektronikus adatcsere nemzetközi részéhez
való csatlakozását, az érintett központi hivataloknál pedig az ehhez szükséges, ún. interfészfejlesztéseket meg kell
valósítani.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
központi hivatalok vezetõi
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2012. április 1.
4. Ki kell jelölni az elektronikus adatcsere nemzeti rendszerének nemzeti és hozzáférési pont szintû kapcsolattartásáért

felelõs kormánytisztviselõket.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: azonnal

5. Ki kell jelölni az elektronikus adatcsere nemzeti rendszerének központi hivatali szintû megvalósításáért és informatikai
mûködtetéséért felelõs személyeket.

Felelõs: központi hivatalok vezetõi
Határidõ: azonnal

6. Biztosítani kell az 1., 2., 3. és 7. pontban foglalt feladatok ellátását és azok költségeinek viselését az érintett szervek
mindenkori költségvetése terhére. Az érintett feladatok ellátásával összefüggésben az érintett szervek – a mindenkori
költségvetésükön túlmenõen és az elektronikus adatcsere nemzeti rendszerének felállítását, illetve mûködtetését
érintõ, elõre nem tervezhetõ rendkívüli körülmény hiányában – költségvetési többletigényt nem támaszthatnak.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
központi hivatalok vezetõi

Határidõ: azonnal, illetve a feladatellátáshoz szükséges ütemezésben
7. Biztosítani kell az elektronikus adatcsere nemzeti rendszerének folyamatos mûködtetését.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
központi hivatalok vezetõi

Határidõ: 2012. május 1-jétõl folyamatosan
8. Be kell nyújtani a Kormány részére az elektronikus adatcsere nemzeti rendszerének megvalósításához szükséges,

adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó törvényi szabályozás tervezetét.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter az érintett miniszterek bevonásával
Határidõ: 2011. november 30.

9. A magyarországi hozzáférési pontot mûködtetõ minisztérium részére a jelen határozat szerinti, a hozzáférési pont
létrehozásához kapcsolódó feladatellátásához szükséges eszközök 20, azaz húsz százalékának megfelelõ,
mindösszesen 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint elõirányzat egyszeri jelleggel a Nemzetgazdasági Minisztérium
fejezetébõl kerül átadásra az 1. melléklet szerint. A hozzáférési pont mûködtetéséhez szükséges forrásokat 2012. évtõl
kezdõdõen a magyarországi hozzáférési pontot mûködtetõ minisztérium költségvetésében kell biztosítani.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: a határozat hatálybalépését követõ hónap utolsó napja

10. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

11808 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 52. szám



1. melléklet az 1148/2011. (V. 18.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Ezer forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XX. NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM

005214 1 Nemzeti Erõforrás Minisztérium igazgatása

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 5000,0

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

50 Fejezeti tartalék

269590 1 Fejezeti általános tartalék –5000,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XX. NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM

005214 1 Nemzeti Erõforrás Minisztérium igazgatása 5000,0

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

50 Fejezeti tartalék

269590 1 Fejezeti általános tartalék –5000,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 5000,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Kormány 1149/2011. (V. 18.) Korm. határozata
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggõ 
kormányzati feladatok ellátásáért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a hazai sportingatlan
infrastruktúra fejlesztése, ezáltal a verseny-, utánpótlás- és szabadidõsport számára magasabb színvonalú
sportszolgáltatások nyújtása, valamint az olimpiai felkészülés sportszakmai feltételeinek megfelelõ biztosítása
érdekében a Magyar Állam tulajdonában álló sportcélú ingatlanokat érintõ, illetve a részben vagy egészben állami
támogatásból megvalósuló egyéb tulajdonban álló ingatlanokat érintõ sportcélú fejlesztési, felújítási és üzemeltetési
feladatok koordinálására, a feladatok végrehajtásának ellenõrzésére – 2011. május 1. napjától 2013. április 30. napjáig
terjedõ idõtartamra – Vígh Lászlót kormánybiztossá nevezi ki.

2. A kormánybiztos feladatkörében
a) összehangolja, koordinálja, ellenõrzi az 1. pontban meghatározott sportcélú ingatlanfejlesztési, felújítási és

üzemeltetési tevékenységet, kiemelten a debreceni Nagyerdei Stadion, valamint a Puskás Ferenc Stadion
rekonstrukciós programját,

b) a feladatkörébe tartozó tevékenységgel kapcsolatosan az érintett szervektõl, szervezetektõl adatokat,
információkat kérhet, a kapcsolódó dokumentumokba – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelõen – betekinthet, azokról másolatot kérhet, az érintett szervektõl, szervezetektõl azok vezetõitõl
jelentést, beszámolót kérhet,

c) kiemelt feladatként ellátja a beruházásokkal érintett állami sportcélú ingatlanok – különös tekintettel az olimpiai
központokra és az egyéb stratégiai szerepet ellátó sportlétesítményekre – vagyonkezelését, üzemeltetését,
hasznosítását, fejlesztését és felújítását alaptevékenységként ellátó Nemzeti Sportközpontok vezetését, a
vezetéssel kapcsolatos szervezési, tervezési, igazgatási, gazdálkodási feladatokat, gyakorolja a Nemzeti
Sportközpontok közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat,

d) szükség esetén a hatáskörrel rendelkezõ miniszter, illetve a Kormány intézkedését kezdeményezheti.
3. A kormánybiztos jogszabály elõkészítési, illetve véleményezési feladatkörében

a) elõterjesztéseket készít a Kormány, illetve a kormányzati döntés-elõkészítõ testületek részére,
b) észrevételeket tehet a sporthoz kapcsolódó jogszabály tervezetekhez,
c) közremûködik a sport területét érintõ jogszabályok véleményezésében.

4. A kormánybiztos feladata ellátása során – a nemzetbiztonsági szolgálatok által végzett nemzetbiztonsági ellenõrzést
követõen – a minõsített adatok védelmérõl, illetve a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok
nyilvánosságáról szóló törvényekben foglaltaknak megfelelõen és azok elõírásait betartva köteles eljárni.

5.  A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja, feladata ellátásáért a miniszterelnöknek felelõs.
6. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1150/2011. (V. 18.) Korm. határozata
a Tudományos és Technológiai Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történõ
átalakításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 2. §-a alapján meghozza az alábbi határozatát:

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LXV. törvény) 2. § (1) bekezdése alapján kezdeményezi a
Tudományos és Technológiai Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) jogutódlással történõ megszüntetését arra
hivatkozással, hogy az Alapítvány céljainak megvalósítására, feladatának további ellátására többségi állami tulajdoni
részesedés biztosításával közhasznú szervezetnek minõsülõ jogi személyiséggel rendelkezõ nonprofit gazdasági
társaságot kíván alapítani.

2. A Kormány
a) felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
100/L. § (3) bekezdése és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 6. §-a
szerinti, a közigazgatási és igazságügyi miniszter által az MNV Zrt.-hez benyújtott kérelem alapján gondoskodjon
az 1. pont szerinti, az Alapítvány általános jogutódjaként mûködõ, Tudományos és Technológiai Közhasznú
Nonprofit Kft. megalapításának engedélyezésérõl és a közigazgatási és igazságügyi miniszter részére az ehhez
szükséges meghatalmazás kiadásáról, továbbá a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény 29. § (5) bekezdése szerinti megállapodás megkötésérõl;

b) egyetért azzal, hogy a megszûnt Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében feladatait a Tudományos és
Technológiai Közhasznú Nonprofit Kft. lássa el, és ennek érdekében az Alapítvány vagyoni jogai és a
megszüntetésre irányuló eljárás kezdõ idõpontja után esedékessé váló kötelezettségei a Tudományos és
Technológiai Közhasznú Nonprofit Kft.-re szállnak át; a Tudományos és Technológiai Közhasznú Nonprofit Kft.
vagyonává váló volt alapítványi vagyon kizárólag a megszûnt Alapítvány célja szerinti tevékenységre fordítható,
és a társaság megszûnése esetén is csak e céloknak megfelelõen használható fel;

c) felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy az Alapítvány bírósági
nyilvántartásból való törlésének napjával azonos fordulónapon, a Tudományos és Technológiai Közhasznú
Nonprofit Kft.-re átszálló alapítványi vagyon figyelembevételével a megszûnt Alapítvány céljait megvalósító
tevékenység vagyonvesztés nélkül, folyamatosan biztosítható legyen a Tudományos és Technológiai Közhasznú
Nonprofit Kft. által.
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal

3. A Kormány
a) felhatalmazza a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a 2006. évi LXV. törvény 2. § (1) bekezdése, valamint 

4. § (4) bekezdése alapján, a Tudományos és Technológiai Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításának cégbírósági
kezdeményezésével egyidejûleg az állami alapító nevében kérelmezze az Alapítvány székhelye szerint illetékes
megyei bíróságnál az Alapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a
megszüntetés kapcsán felmerülõ kérdésekben az állami alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében
szükséges intézkedéseket megtegye;

b) megbízza a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy intézkedjen az Alapítványhoz vagyonelszámoló,
könyvvizsgáló, valamint az 1. pont szerinti megszüntetési eljárásban közremûködõ személyek kijelölése és az
Alapítvány vagyonának a 2006. évi LXV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti, a Tudományos és Technológiai
Közhasznú Nonprofit Kft. részére történõ térítésmentes átadása érdekében;
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c) felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy biztosítsa, hogy az Alapítvány megszûnése napjával mint
mérlegfordulónappal elkészítésre kerüljön az Alapítványnak a számviteli törvény szerinti egyes egyéb
szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.)
Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolója.
Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: a 2. pont szerinti MNV Zrt. meghatalmazás kiadását követõen azonnal

4. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az Alapítvány megszüntetésérõl és a fenti
2. pontban foglalt intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: az Alapítvány bírósági törlését követõen azonnal

5. A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló
1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl
szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pontja a következõ 1.4. alponttal
egészül ki:
(A Kormány megbízza az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert és a kormányzati tevékenység összehangolásáért
felelõs minisztert, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket az alábbi közalapítványok és alapítványok megszüntetése
érdekében azzal, hogy az érintett alapítványok, közalapítványok céljainak megvalósítására, feladatának további
ellátására többségi részesedéssel, közhasznú szervezetként, nonprofit gazdasági társaságot kíván alapítani:)
„1.4. Tudományos és Technológiai Alapítvány,”

6. A Korm. határozat 3. pont 3.1. alpontja a következõ 3.1.4. ponttal egészül ki:
(A Kormány felkéri az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. útján
gondoskodjon a 2. pont szerint megalapításra kerülõ nonprofit gazdasági társaságok vagyonkezelésére vonatkozó
szerzõdés megkötésérõl, valamint a vagyonkezelõi joggyakorlás módjának megállapodásban történõ rendezésérõl
a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel)
„3.1.4. a Tudományos és Technológiai Alapítvány,”
(tekintetében.)

7. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a Korm. határozat 4.26., 5.4.,
valamint 5.4.1. pontja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1151/2011. (V. 18.) Korm. határozata
a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány megszüntetésérõl

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-a, a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által
folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet, továbbá a Kormány által alapított közalapítványokkal és
alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás
megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 4. pontja alapján a következõk szerint
határoz:

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján kezdeményezi a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány
(a továbbiakban: Közalapítvány) megszüntetését, a közfeladat más szervezeti keretek között történõ hatékonyabb
ellátása érdekében.

2. A Kormány felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján, a nemzeti erõforrás miniszternek az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/L. § (3) bekezdése és az állami vagyonnal való gazdálkodásról
szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti, az MNV Zrt.-hez benyújtott kérelme alapján gondoskodjon Magyar 
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Alkotómûvészeti Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításának engedélyezésérõl és a nemzeti erõforrás miniszter
részére az ehhez szükséges meghatalmazás kiadásáról, továbbá a nemzeti erõforrás miniszterrel az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény 29. § (5) bekezdése szerinti megállapodás megkötésérõl.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal
3. A Kormány

a) felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az állami alapító nevében kérelmezze a Fõvárosi Bíróságnál a
Közalapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán
felmerülõ kérdésekben az állami alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket
megtegye;

b) megbízza a nemzeti erõforrás minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert vagyonelszámoló,
könyvvizsgáló, valamint az átadás-átvételi eljárásban közremûködõ személyek kijelölésére;

c) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a Közalapítvány megszûnése napjával
mint mérlegfordulónappal elkészítésre kerüljön a Közalapítványnak a számviteli törvény szerinti egyes egyéb
szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.)
Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolója.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: Magyar Alkotómûvészeti Közhasznú Nonprofit Kft. megalapítását követõen azonnal

4. A Kormány megállapítja, hogy a Magyar Köztársaság Mûvészeti Alapjának megszüntetésérõl és a Magyar
Alkotómûvészeti Alapítvány létesítésérõl szóló 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet szerinti ellátásokat a Magyar
Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

5. A Kormány a megszûnt Közalapítvány feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében felhívja
a) a nemzeti erõforrás minisztert és az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, hogy gondoskodjanak arról,

hogy a Közalapítványnak a Képcsarnok Kft.-ben meglévõ tulajdonosi részesedése a Közalapítvány
megszüntetését követõen az MNV Zrt.-hez kerüljön azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorlás módjáról az MNV Zrt.
vagyonkezelési megállapodást köt a nemzeti erõforrás miniszterrel;

b) a nemzeti erõforrás minisztert, az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, valamint a közigazgatási és
igazságügyi minisztert, hogy gondoskodjanak arról, hogy a Közalapítványnak az Akadémiai Nyomda Kft.-ben
meglévõ tulajdonosi részesedése a Közalapítvány megszüntetését követõen az MNV Zrt.-hez kerüljön azzal, hogy
a tulajdonosi joggyakorlás módjáról az MNV Zrt. vagyonkezelési megállapodást köt a közigazgatási és
igazságügyi miniszterrel;

c) a nemzeti erõforrás minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a Közalapítvány 4. pontban, valamint 5. pont a) és
b) alpontban nem említett feladatait a Közalapítvány megszüntetését követõen a Magyar Alkotómûvészeti
Közhasznú Nonprofit Kft. lássa el, akként, hogy a megszûnt Közalapítvány céljait megvalósító tevékenység
vagyonvesztés nélkül, folyamatosan biztosítható legyen. A Közalapítvány hitelezõk kielégítése után fennmaradt
vagyonát – ideértve a vagyoni értékû jogokat is, kivéve a 4. pont szerinti feladat ellátásához szükséges
vagyonelemeket, valamint a Közalapítványnak az Akadémiai Nyomda Kft.-ben, valamint a Képcsarnok Kft.-ben
meglévõ tulajdonosi részesedését – a Kormány a Magyar Alkotómûvészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
támogatására fordítja, amely vagyont a Magyar Alkotómûvészeti Közhasznú Nonprofit Kft. egyéb bevételként
számolja el. A Magyar Alkotómûvészeti Közhasznú Nonprofit Kft. vagyonává váló volt közalapítványi vagyon
kizárólag a megszûnt Közalapítvány célja szerinti tevékenységre fordítható, és a társaság megszûnése esetén is
csak e céloknak megfelelõen használható fel;
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d) a nemzeti erõforrás minisztert arra, hogy mérje föl a megszüntetésre kerülõ Közalapítvány feladatait átvevõ
Magyar Alkotómûvészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi mûködéséhez szükséges forrásokat és
gondoskodjon ennek biztosításáról; amennyiben a forrásigény a Nemzeti Erõforrás Minisztérium költségvetési
fejezetén belül nem teljesíthetõ, a nemzetgazdasági miniszter egyetértésével szükség szerint készítsen
elõterjesztést a Kormány számára.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: az a)–c) pontok tekintetében a Közalapítvány bírósági törlését követõen azonnal
a d) pont tekintetében azonnal

6. A megszûnõ Közalapítvány iratainak jogszabály szerint kötelezõ õrzésére a Kormány a Nemzeti Erõforrás
Minisztériumot jelöli ki.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: a Közalapítvány bírósági törlését követõen azonnal

7. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a Közalapítvány megszüntetésérõl, valamint a 4–6. pontokban
foglalt intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: a bírósági törlést követõen azonnal

8. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti
a) a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítványról szóló 1077/1995. (VIII. 24.) Korm. határozat,
b) a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 2226/1999. (IX. 3.) Korm.

határozat, továbbá
c) a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1131/2006. (XII. 25.) Korm.

határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1152/2011. (V. 18.) Korm. határozata
az Oktatásért Közalapítvány megszüntetésérõl

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-a, valamint a Kormány által alapított
közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt
felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 4. pontja alapján
meghozza az alábbi határozatát:

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján kezdeményezi az Oktatásért Közalapítvány (a továbbiakban:
Közalapítvány) megszüntetését a közfeladat más szervezeti keretek között történõ hatékonyabb ellátása érdekében.

2. A Kormány
a) felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az Alapító nevében kérelmezze a Fõvárosi Bíróságnál a

Közalapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán
felmerülõ kérdésekben az Alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;

b) megbízza a közigazgatási és igazságügyi minisztert vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az átadás-átvételi
eljárásban közremûködõ személyek kijelölésére;

c) egyetért azzal, hogy a megszûnt Közalapítvány Tehetségsegítõ Alkuratóriuma által ellátott feladatokat az
Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet, a Közalapítvány által ellátott egyéb feladatokat – ideértve a Közalapítvány
megszûnésekor fennálló kötelezettségeiért való helytállást és fennálló jogainak érvényesítését is – a Wekerle
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Sándor Alapkezelõ lássa el, valamint felhívja a nemzeti erõforrás minisztert és a közigazgatási és igazságügyi
minisztert, hogy tegye meg az ennek érdekében szükséges intézkedéseket.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal

3. A megszûnés napjával mint mérlegfordulónappal a Közalapítvány elkészíti a számviteli törvény szerinti egyes egyéb
szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm.
rendelet 6. §-a szerinti beszámolóját.

4. A megszûnést követõen a Közalapítvány vagyonának számbavételére és a hitelezõk kielégítésére – a Közalapítvány
vagyona értéke erejéig a Kormány a Wekerle Sándor Alapkezelõt jelöli ki. A megszûnõ Közalapítvány iratainak
jogszabály szerint kötelezõ õrzésére a Kormány a Közalapítvány Tehetségsegítõ Alkuratórium iratai tekintetében az
Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézetet, egyéb iratai tekintetében a Wekerle Sándor Alapkezelõt jelöli ki. A Közalapítvány
hitelezõk kielégítése után fennmaradt vagyonát a Kormány a Közalapítvány Tehetségsegítõ Alkuratóriuma
tekintetében az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet támogatására, a Közalapítvány egyéb vagyonát – ideértve a
vagyoni értékû jogokat is – a Wekerle Sándor Alapkezelõ támogatására fordítja, amely vagyont az Oktatáskutató és
Fejlesztõ Intézet, valamint a Wekerle Sándor Alapkezelõ egyéb bevételként számolja el, és köteles azt a 2. pont szerinti
feladatokra fordítani.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: a bírósági törlést követõen azonnal
5. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a Közalapítvány megszüntetésérõl és a 4. pontban foglalt

intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: a bírósági törlést követõen azonnal

6. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a Nemzeti Tehetség Programnak az Oktatásért Közalapítvány
megszûnését követõ végrehajtása tekintetében javaslatot terjesszen a Kormány elé.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: azonnal

7. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti
a) az Oktatásért Közalapítvány létrehozásáról szóló 2153/2005. (VII. 27.) Korm. határozat,
b) az Oktatásért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1085/2009. (VI. 4.) Korm. határozat, valamint
c) az Oktatásért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló 1015/2010. (I. 28.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1153/2011. (V. 18.) Korm. határozata
a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány megszüntetésérõl

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-a, továbbá a sporttal összefüggõ egyes törvények
módosításáról szóló 2010. évi LXXXIII. törvény 26. § (6) bekezdése alapján a következõk szerint határoz:

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján kezdeményezi a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány
(a továbbiakban: Közalapítvány) megszüntetését, a közfeladat más szervezeti keretek között történõ hatékonyabb
ellátása érdekében.
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2. A Kormány
a) felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az Alapító nevében kérelmezze a Fõvárosi Bíróságnál a

Közalapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán
felmerülõ kérdésekben az Alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;

b) megbízza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával intézkedjen
vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az átadás-átvételi eljárásban közremûködõ személyek kijelölésérõl;

c) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy biztosítsa, hogy a Közalapítvány megszûnése napjával mint
mérlegfordulónappal a Közalapítvány elkészítse a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek
beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet
6. §-a szerinti beszámolóját;

d) egyetért azzal, hogy a megszûnt Közalapítvány feladatait – ideértve a Közalapítvány megszûnésekor fennálló
kötelezettségeiért való helytállást és fennálló jogainak érvényesítését is – a Magyar Olimpiai Bizottság
(a továbbiakban: MOB) lássa el, és felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy tegye meg az ennek érdekében
szükséges intézkedéseket.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter 
Határidõ:  2011. szeptember 30.

3. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a Közalapítvány megszüntetésének bírósági
kezdeményezését megelõzõen a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest XIV. Kerületi Önkormányzat bevonásával
gondoskodjon a megszüntetésre kerülõ Közalapítvány által mûködtetett Csanádi Árpád Általános Iskola és
Gimnázium további mûködtetésérõl, fenntartói jogainak a Közalapítvány megszüntetését követõ rendezésérõl, és
errõl a Kormányt jelentésben tájékoztassa.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: 2011. július 30.

4. A megszûnést követõen a Közalapítvány vagyonának számbavételére és a hitelezõk kielégítésére – a Közalapítvány
vagyona értéke erejéig –, valamint a jogutód nélkül megszûnõ Közalapítvány iratainak jogszabály szerint kötelezõ
õrzésére a Kormány a MOB-ot kéri fel. A Közalapítvány hitelezõk kielégítése után fennmaradt vagyonát – ideértve a
vagyoni értékû jogokat – a Kormány a MOB támogatására fordítja, amely vagyont a MOB egyéb bevételként számolja
el, és köteles azt a 2. pont szerinti feladatokra fordítani.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: a Közalapítvány bírósági törlését követõen azonnal
5. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a Közalapítvány megszüntetésérõl, valamint a 3. és 4. pontban

foglalt intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter 
Határidõ: a Közalapítvány bírósági törlését követõen azonnal

6. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti
a) a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló 1166/2009. (X. 2.) Korm. határozat, 

és
b) a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány egyesítéssel történõ létrehozataláról szóló 2204/1999. (VIII. 6.) Korm.

határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1154/2011. (V. 18.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ átcsoportosításról

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
elrendeli a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a X. Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium fejezet, 16. Kormányzati Ellenõrzési Hivatal cím javára 239 565 ezer forint átcsoportosítását a melléklet
szerint.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1154/2011. (V. 18.) Korm. határozathoz

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Ezer forintban

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

223614 16 Kormányzati Ellenõrzési Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 73 735

2 Munkaadókat terhelõ
járulékok

19 099

3 Dologi kiadások 134 331

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási
kiadások

12 400

XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések –239 565

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ
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Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

223614 16 Kormányzati Ellenõrzési Hivatal 239 565

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ 

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra 20

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 239 565 239 565
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

A Kormány 1155/2011. (V. 18.) Korm. határozata
a „Szajol (kiz.) – Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása” címû nagyprojekt támogatásának
növelésérõl

1. A Kormány jóváhagyja a „Szajol (kiz.) – Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása” címû nagyprojekt támogatásának
legfeljebb 24 374 497 312 Ft-tal, összesen legfeljebb 161 780 964 312 Ft-ra való növelését azzal, hogy a jóváhagyott
támogatás felhasználására, a támogatási szerzõdés módosítására az eredményhirdetést követõen a nyertes
ajánlatban szereplõ árajánlat figyelembe vételével, az annak alapján számított tényleges többletigény mértékéig
kerülhet sor, és elrendeli az átdolgozott támogatási kérelem benyújtását az Európai Bizottsághoz.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal

2. Ez a határozat közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 41/2011. (V. 18.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bahreini Királyság, az Egyiptomi Arab Köztársaság, 
az Iraki Köztársaság, India, Szingapúr, a Szíriai Arab Köztársaság, a Török Köztársaság, 
valamint az Ománi Szultanátus Kormánya közötti kétoldalú légiközlekedési megállapodások
létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti fejlesztési miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bahreini Királyság, az Egyiptomi Arab Köztársaság, az Iraki
Köztársaság, India, Szingapúr, a Szíriai Arab Köztársaság, a Török Köztársaság, valamint az Ománi Szultanátus
Kormánya közötti kétoldalú légiközlekedési megállapodások (a továbbiakban: megállapodások) létrehozásával;
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2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt 
vevõ személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a megállapodások létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert és a külügyminisztert, hogy a megállapodások létrehozását követõen a

megállapodások szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozatok tervezetét
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Az Országos Választási Bizottság 55/2011. (V. 18.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2011. május 16-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva V. P. magánszemély
(a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a
következõ

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett
kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,
Pf. 2; fax: 06-1-7950-143).

Indokolás

I. A beadványozó 2011. május 2-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az
országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti
hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy csak olyan magyar állampolgár kaphasson magyarországi választójogot, aki betöltötte
a 18. életévét és legalább 18 hónapja folyamatosan Magyarországi lakhellyel rendelkezik?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az országos népszavazáson feltenni kívánt kérdés a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) módosítására irányul.
Az Alkotmánybíróság több határozatában is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (VII. 7.) AB, 28/1999. (X. 6.) AB, 40/1999.
(XII. 21.) AB, 50/2001.(XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB határozatok] leszögezte, hogy az Alkotmány módosítására, csak
az Alkotmányban elõírt eljárási rendben, az Alkotmány által feljogosított alkotmányozó hatalom által [Alkotmány 24. §
(3) bekezdés] kerülhet sor. Az Alkotmány módosítására irányuló kérdésben választópolgárok által kezdeményezett
népszavazásnak nincs helye. 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani, így
a Bizottság az Nsztv. 10. § b) pontja értelmében az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadja.

II. A határozat az Alkotmány 24. § (3) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án és a 10. § b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás 
a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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