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Törvények

2012. évi XXXVIII. törvény
a települési önkormányzatok fekvõbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérõl
és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról*
1. Értelmezõ rendelkezések
1. §

E törvény alkalmazásában
1. átvett feladat: az 1., illetve a 2. mellékletben szereplõ egészségügyi intézmény által, a feladat átvételét
megelõzõen a települési önkormányzat felelõsségi körébe tartozó egészségügyi közszolgáltatás részeként
végzett fekvõbeteg-szakellátási vagy fekvõbeteg- és hozzá kapcsolódó járóbeteg-szakellátási feladat, valamint
az 1. mellékletben szereplõ szolgáltatók esetében a feladatot ellátó egészségügyi szolgáltató mûködtetésére
irányuló intézmény-fenntartási kötelezettség,
2. átvett vagyon: a települési önkormányzat valamennyi ingó és ingatlan vagyona, valamint vagyoni értékû joga,
amelyek kifejezetten és nevesítetten az átvett feladathoz, valamint az átvett intézményekhez kapcsolódnak,
ideértve az 1990 után egészségügyi ellátás céljára kapott olyan ingatlant, amelynek egészségügyi funkciója
megváltozott és egyéb közfeladat ellátására nem került hasznosításra, továbbá ideértve a gazdasági
társaságokban fennálló tulajdoni részesedését is, valamint a költségvetési szervként mûködõ átvett intézmények
valamennyi ingó és ingatlan vagyonát, vagyoni értékû jogát, gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni
részesedését,
3. települési önkormányzat: az önkormányzati törvény szerint meghatározott települési önkormányzat a Fõvárosi
Önkormányzat kivételével.

2. A települési önkormányzat egészségügyi intézményeinek és vagyonának átvétele
2. §

(1) A települési önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévõ, az 1. mellékletben felsorolt egészségügyi intézmény,
valamint az ezen intézményekkel kapcsolatos valamennyi vagyon és vagyoni értékû jog, kivéve az önkormányzati
tulajdonban levõ szellemi (szerzõi és iparjogvédelmi) tulajdonjogokat, továbbá az intézményekkel kapcsolatos
fenntartói jog és kötelezettség, továbbá a 2. mellékletben felsorolt intézmények által az átvett feladat ellátásához
bármilyen jogcímen használt, önkormányzati tulajdonban lévõ vagyon 2012. május 1-jével a magyar államra e törvény
erejénél fogva száll át. Az egészségügyért felelõs miniszter által fenntartói joggyakorlóként kijelölt központi
államigazgatási szerv (a továbbiakban: kijelölt szerv) e törvény erejénél fogva gyakorolja a fenntartói jogokat.
Átvételre kerül és a magyar államra, illetve a kijelölt szervre száll át e törvény erejénél fogva az átvett feladat ellátását
végzõ vagy a feladat ellátásában közremûködõ, a települési önkormányzat vagy az átvett intézmény által alapított,
az átvett feladat végzésében közremûködõ közalapítvány, alapítvány (ideértve a települési önkormányzat által más
alapítóval közösen alapított alapítványt, közalapítványt is), és azok a gazdasági társaságok és egyéb gazdálkodó
szervezetek, amelyek az átvett feladat ellátásában közremûködnek és részben (a tulajdoni hányad erejéig) vagy
egészben a települési önkormányzat tulajdonában állnak (a továbbiakban együtt: átvett intézmények).
Az intézményeket az állam a szállítói tartozásokkal együtt veszi át.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. április 23-ai ülésnapján fogadta el.
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(2) A települési önkormányzatok helyébe – a 7. §-ban foglalt kivétellel – az e törvény szerint átvett intézményekkel, illetve
a 2. mellékletben meghatározott intézmények esetében az átvett vagyonnal és az átvett feladattal kapcsolatos
jogviszonyok tekintetében 2012. május 1-jével jogutódként a magyar állam lép. E keretek között az egészségügyi
intézmények átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a tulajdonosi és fenntartói, a költségvetési szervek
esetében az irányítói és alapítói jogutódlásra az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, a nemzeti
vagyonról, illetve az állami vagyonról szóló törvény és végrehajtási rendelete, valamint a Polgári Törvénykönyv
az irányadó, a (3)–(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
(3) A települési önkormányzatok által alapított, valamint a települési önkormányzatok által más alapítóval közösen
alapított alapítványokban, illetve közalapítványokban a települési önkormányzatokat megilletõ alapítói jogok
gyakorlására 2012. május 1-jét követõen a kijelölt szerv jogosult.
(4) Az átvett egészségügyi intézménnyel összefüggõ egyes intézményfenntartói feladatokat a kijelölt szerv látja el.
Az e törvény hatálybalépésekor folyamatban levõ ügyekben és a tartós jogviszonyokban a kijelölt szerv jár el fenntartói
joggyakorlóként.
(5) A kijelölt szerv képviseli a magyar államot mint jogutódot a települési önkormányzatnak az átvett intézménnyel
összefüggõ jogai és kötelezettségei tekintetében bírósági, hatósági eljárásokban, valamint harmadik személyekkel
szemben. A jogutódlásról a bíróság, hatóság a jogutódlás megállapítása iránti kérelem benyújtását követõen
haladéktalanul, de legkésõbb 15 napon belül dönt.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározottakat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban:
Áfa tv.) alkalmazásában olyan jogutódlással történõ megszûnésnek kell tekinteni, amely az Áfa tv. 18. §
(1) bekezdésében leírt feltételeknek megfelel.
3. §

(1) Az 1. melléklet szerinti egészségügyi intézmények, illetve a 2. melléklet szerinti egészségügyi intézmények által az
átvett feladat ellátásához használt, önkormányzati tulajdonban lévõ vagyon átadása során a tényleges
birtokbaadásról jegyzõkönyv készül, amelyet az átadó részérõl a települési önkormányzat polgármestere, valamint
jegyzõje, az átvevõ részérõl a kijelölt szerv vezetõje ír alá (a továbbiakban: jegyzõkönyv). Amennyiben a települési
önkormányzattól állami tulajdonba átvett vagyonban szerepel a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény
1. § (1)–(2b) bekezdése hatálya alá tartozó vagyonelem, a jegyzõkönyv aláírásában félként részt vesz a Nemzeti
Földalapkezelõ Szervezet is.
(2) A jegyzõkönyvben a települési önkormányzat polgármestere teljes körû felelõsséget vállal az általa tett nyilatkozatok
és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörûségéért
és érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért a 3. melléklet szerinti teljességi nyilatkozattal.
(3) Az önkormányzati tulajdonból állami tulajdonba kerülõ vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott
vagyonelemre vonatkozó, az átadó szervezet könyveiben szereplõ nyilvántartási értékkel.
(4) A települési önkormányzat az állam által átvételre kerülõ vagyonelemeket e törvény hatálybalépését követõen nem
idegenítheti el, nem terhelheti meg, a gazdasági társaságok törzs-, illetve alaptõkéjét nem csökkentheti. Ez alól kivételt
képeznek azok a vagyonelemek, amelyeket érintõ jogügyletekrõl a települési önkormányzat e törvény
hatálybalépését megelõzõen már döntést hozott, és az abból befolyó bevételt a települési önkormányzat a 2012. évi
költségvetésében betervezte.
(5) Amennyiben e törvény hatálybalépését megelõzõ öt éven belül az átadással érintett települési önkormányzat az
átvett intézmény feletti rendelkezést biztosító gazdasági társasági részesedését – polgári jogi szerzõdés útján –
ellenérték fejében szerezte meg, részére a szerzéskor ténylegesen kifizetett ellenértéket a Magyar Állam egyösszegû
kártalanításként megfizeti.

4. §

A kijelölt szerv és a települési önkormányzatok az átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során
kölcsönösen együttmûködve járnak el.

5. §

(1) A tulajdonjog és a fenntartói jog átszállása nem érinti az egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét,
a meglévõ lekötött kapacitásai mértékét és szakmai összetételét, valamint az érvényes finanszírozási szerzõdése
szerinti finanszírozásra való jogosultságát, az átvett feladathoz kapcsolódó közremûködõi szerzõdések, egészségügyi
ellátási szerzõdések, illetve megállapodások és az ezekhez kapcsolódó vagyonkezelési szerzõdések érvényességét.
A tulajdonjog átszállására tekintettel a kijelölt szerv 2012. december 31-éig felmondhatja – az azokban meghatározott
feltételektõl és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 2/E. §
(1) bekezdésétõl eltérõen – a szerzõdéseket és megállapodásokat.
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(2) A 2. mellékletben szereplõ egészségügyi intézmények az átvett feladat ellátásához kapcsolódó egészségügyi ellátási
szerzõdések, megállapodások és vagyonkezelési szerzõdések alapján kötelesek a szakellátási feladatot az Eftv. alapján
megállapított szakellátási kapacitásaik erejéig a szerzõdésben, illetve a megállapodásban foglaltaknak megfelelõen
ellátni.
6. §

(1) Az egészségügyi szakellátás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervként mûködõ egészségügyi
szolgáltató alapító okiratának módosítását az alapítói jogokat gyakorló szerv az átvételt követõ 45 napon belül készíti
el és nyújtja be a kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartáshoz.
(2) Az átadásra kerülõ, költségvetési szervként mûködõ egészségügyi szolgáltató esetében a törzskönyvi nyilvántartásba
történõ változásbejegyzést követõ 5 napon belül a kincstár hivatalból értesíti az egészségügyi államigazgatási szervet,
amely 30 napon belül hivatalból módosítja a jogszabály alapján vezetett mûködési engedélyt tartalmazó
nyilvántartást és szükség szerint módosítja a mûködési engedélyt. Gazdasági társaságként vagy egyéb formában
mûködõ egészségügyi szolgáltató esetén az államigazgatási szerv az átvételt követõ 30 napon belül hivatalból
módosítja a jogszabály alapján vezetett mûködési engedélyt tartalmazó nyilvántartást és szükség szerint módosítja
a mûködési engedélyt. Az egészségügyi államigazgatási szerv a nyilvántartás módosítását követõ 5 napon belül
hivatalból értesíti az egészségbiztosítási szervet.
(3) Az egészségbiztosítási szerv az átadásra kerülõ egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerzõdését – a fenntartó
változására figyelemmel – az egészségügyi államigazgatási szerv értesítését követõ hónap utolsó napjáig módosítja.
(4) Az e törvény alapján bejegyzésre kerülõ vagyonkezelõi jog ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésére irányuló
eljárás díj- és illetékmentes.
(5) Az e törvény alapján a cégbírósághoz benyújtandó változásbejelentési kérelmet e törvény hatálybalépését követõ
90 napon belül kell a cégbíróságnál elõterjeszteni.
(6) A (2) bekezdés szerinti változást illeték- és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a
cégbíróságon.
(7) Az átvett intézménnyel mint adóssal, kötelezettel szemben elrendelt bírósági és közigazgatási végrehajtást a
végrehajtást foganatosító bíróság, közigazgatási végrehajtás esetében a végrehajtást megindító hatóság, a magyar
állam mint jogutód képviseletében eljáró kijelölt szerv kérelmére – ha jogutódlásról korábban még nem döntöttek,
a jogutódlás megállapításával együtt – egy alkalommal három hónapra felfüggeszti.

7. §

Az európai uniós társfinanszírozású projektek tekintetében a kedvezményezett önkormányzat jogutóda a fejlesztéssel
érintett átvett intézmény. A jogutódlás, valamint a fenntartóváltozás miatti szerzõdésmódosítást az átvett intézmény
az átadás-átvétel idõpontjától számított 30 napon belül kezdeményezi a támogatónál, illetve a közremûködõ
szervezetnél.

3. A települési önkormányzatok adósságának átvétele
8. §

(1) A magyar állam 2012. július 31-i hatállyal – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – átvállalja az
1. mellékletben felsorolt egészségügyi intézményeket tulajdonló vagy fenntartó települési önkormányzatok, valamint
a 2. mellékletben felsorolt egészségügyi intézmények által használt vagyont tulajdonló települési önkormányzat
2012. május 1-jei adósságállományából az átvállalás idõpontjában fennálló, valamint a (3) bekezdés szerinti azon
adósságát és annak járulékait, amelyek kifejezetten és nevesítetten az átvett vagyonhoz kapcsolódóan keletkeztek.
Az átvállalandó adósság a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés a) és
b) pontjában foglaltaknak megfelelõ – kölcsönjogviszonyon vagy hitelviszonyt megtestesítõ értékpapíron
(kötvényen) alapuló – tartozásokat foglalja magában akként, hogy a 2012. július 31-én vagy azt megelõzõen
esedékessé vált, de az adott önkormányzat által meg nem fizetett tõke és járulék az átvállalás részét képezi.
Az átvállalandó adósság elemeit települési önkormányzatonként tételesen legkésõbb 2012. június 15-éig a települési
önkormányzat véleményét kikérve az egészségügyért felelõs miniszter és az államháztartásért felelõs miniszter
együttes javaslata alapján a Kormány határozza meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adósság részét képezõ, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok esetében a magyar állam
2012. július 31-i hatállyal az értékpapír lejárat elõtti visszaváltásából eredõ fizetési kötelezettséget vállalja át és teljesíti.
E fizetési kötelezettségét a magyar állam a kötvénytulajdonostól történõ, az adott értékpapírban foglalt pénzügyi
kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel rendelkezõ hitel felvételével vagy állampapírok átadásával is
kiválthatja.
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(3) A települési önkormányzatok a magyar állam által átvállalandó adósságállományt növelõ kötelezettséget e törvény
hatálybalépését követõen nem vállalhatnak. A települési önkormányzatok az átvállalandó adósságállományt a még
felhasználható hitelkerettel rendelkezõ, (1) bekezdés szerinti szerzõdésekbõl történõ lehívással, illetve
kölcsönfelvétellel legkésõbb 2012. június 30-áig a kijelölt szerv engedélyével, és abban az esetben növelhetik, ha ez az
adósságelem az állam által átvételre kerülõ átvett vagyon értékének növelését vagy állagának megóvását
eredményezõ kifizetés finanszírozására szolgál.
(4) A magyar állam 2012. évben egyedi állami kezességként átvállalja az 1. mellékletben felsorolt egészségügyi
intézményeket tulajdonló vagy fenntartó települési önkormányzat, valamint a 2. mellékletben felsorolt egészségügyi
intézmények által használt vagyont tulajdonló települési önkormányzat azon kezességvállalásait, amelyek
kifejezetten és nevesítetten az átvett vagyonhoz kapcsolódnak. Ezen állami kezességvállalások nem terhelik az egyedi
állami kezességvállalások 2012. évi mértékére meghatározott keretet, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 92. § (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.
(5) A magyar állam nevében a települési önkormányzatoktól az (1)–(3) bekezdés szerinti adósságátvállalás, valamint
a (4) bekezdés szerinti kezességvállalás során az államháztartásért felelõs miniszter jár el.
9. §

(1) Az 1. mellékletben meghatározott átvett egészségügyi intézmény által ellátott és az átvett feladathoz kapcsolódó,
önkormányzati kötelezettségvállalásból eredõ szállítói tartozások fedezetére a települési önkormányzat 2012. évi
költségvetési rendeletében elkülönített forrást a kijelölt szerv számlájára a jegyzõkönyv aláírását követõ 30. napig
köteles átutalni a települési önkormányzat.
(2) Az átvett egészségügyi intézményhez és az átvett feladathoz kapcsolódó, a települési önkormányzati
kötelezettségvállalásból eredõ 2012. éven átnyúló kötelezettségek forrását a kijelölt szerv költségvetésében kell
biztosítani.
(3) A települési önkormányzat kötelezettségvállalásából eredõ jogvitában bíróság vagy hatóság által megítélt kártérítés,
perköltség, igazgatási költség, egyéb fizetési kötelezettség fedezetét a kijelölt szerv költségvetésében kell biztosítani.

4. Az átvett intézmények foglalkoztatottai és a települési önkormányzati hivataloknál foglalkoztatott
köztisztviselõk
10. §

(1) Az átvételre kerülõ egészségügyi intézmény mûködtetését, irányítását ellátó, a települési önkormányzatnál
foglalkoztatott köztisztviselõk és munkavállalók (a továbbiakban együtt: foglalkoztatottak) a kijelölt szerv
állományába kerülnek át, kivéve, ha a kijelölt szerv vezetõje az érintett személy foglalkoztatásához nem járul hozzá.
Az átvételrõl e törvény hatálybalépését követõ 90. napig köteles nyilatkozni a kijelölt szerv vezetõje. Az át nem vett
foglalkoztatottak álláshelyei a kijelölt szerv állományába kerülnek át.
(2) A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 72. §-ától, illetve 229. §
(3) bekezdésétõl eltérõen nem alakul át a köztisztviselõ jogviszonya, ha a kijelölt szerv vezetõje az (1) bekezdés alapján
az átadással érintett köztisztviselõ foglalkoztatásához nem járul hozzá. Ebben az esetben a közszolgálati jogviszony
vagy a munkaviszony e törvény erejénél fogva az átadás idõpontjában, vagy – ha ez az átadás idõpontjánál késõbbi –
a kijelölt szerv vezetõje nyilatkozatának kiadmányozása napját követõ napon megszûnik. A jogviszony megszûnésérõl
a foglalkoztatottat az átadás vagy – ha ez az átadás idõpontjánál késõbbi – a nyilatkozat kiadmányozása napjával
írásban értesíteni kell. A jogviszony megszûnésével kapcsolatos eljárásokra és a foglalkoztatottat megilletõ
járandóságokra a Kttv.-nek az államigazgatási szerv jogutód nélküli megszûnése esetére irányadó rendelkezéseit kell
alkalmazni azzal, hogy a jogviszony megszûnésével összefüggésben a felügyeleti szerv által ellátandó munkáltatói
feladatokat a kijelölt szerv látja el.
(3) A tulajdonjog és fenntartói jog átszállása nem érinti az egészségügyi intézmény által alkalmazottak közalkalmazotti
jogviszonyát, illetve munkaviszonyát.
(4) A tulajdonjog és fenntartói jog átszállása nem érinti az egészségügyi szolgáltatónál az egészségügyi tevékenység
végzésében egyéb jogviszony keretében közremûködõ egészségügyi dolgozó munkavégzésre irányuló jogviszonyát.

11. §

(1) Az egészségügyi szolgáltató fõigazgatójának és gazdasági igazgatójának e törvény hatálybalépésekor fennálló
foglalkoztatásra irányuló jogviszonya, vagy az intézmény vezetésére vagy a gazdasági igazgatói feladatok ellátására
kapott vezetõi megbízása a fõigazgatói, gazdasági igazgatói munkakör, illetve a vezetõi megbízás (4) bekezdés
alapján történõ betöltéséig fennmarad.
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a fõigazgatói vagy a gazdasági igazgatói feladatok ellátására határozott idõre
létesített jogviszony, illetve kapott vezetõi megbízás a határozott idõ lejártával szûnik meg abban az esetben, ha a
határozott idõ lejártáig a fõigazgatói vagy gazdasági igazgatói munkakör, illetve vezetõi megbízás a (3) és (4) bekezdés
alapján még nem került betöltésre.
(3) A kijelölt szerv az egészségügyi szolgáltató fõigazgatói és gazdasági igazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi
intézmény e törvény szerinti átvételét követõ 90 napon belül pályázatot köteles kiírni és az elbírálás során az
egészségügyi szolgáltató székhelye szerinti önkormányzat véleményét kikérni.
(4) Az (1) bekezdés szerinti, az intézmény vezetésére vagy a gazdasági igazgatói feladatok ellátására irányuló jogviszony
vagy vezetõi megbízás a (3) bekezdés szerinti pályázat alapján a fõigazgatói vagy gazdasági igazgatói munkakör
betöltésével, vagy a fõigazgatói, gazdasági igazgatói megbízás adásával egyidejûleg megszûnik. A megszûnéssel
egyidejûleg
a) a korábbi vezetõ beosztású közalkalmazottat a kinevezése szerinti munkakörében kell tovább foglalkoztatni, vagy
b) a pályázat megnyerése esetén
ba) a közalkalmazott számára új vezetõi megbízást kell adni vagy
bb) ha jogszabály azt elõírja, a Munka Törvénykönyve vezetõ állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései
alkalmazásával, vele új munkaviszonyt kell létesíteni.
(5) A jogviszony (4) bekezdés alapján történõ megszûnése – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – nem érinti a
jogszabályban vagy a foglalkoztatásra vonatkozó szerzõdésben meghatározott, a megszûnéshez kapcsolódó
juttatáshoz való jogot.
(6) A (4) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt esetben, ha a korábbi intézményvezetõvel vagy gazdasági vezetõvel
a pályázat megnyerésére tekintettel új munkaviszonyt kell létesíteni, a vezetõt a korábbi munkaviszonya
megszûnésével összefüggésben munkaszerzõdésen vagy jogszabályon alapuló végkielégítés és szabadságmegváltás
nem illeti meg, azonban
a) a (4) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján létesített jogviszony megszûnése vagy megszüntetése esetén a
végkielégítésre való jogosultság tartamának megállapításakor a (4) bekezdés szerinti jogcímen megszûnt és
létesített jogviszonyok idõtartamát össze kell számítani, valamint
b) a ki nem adott szabadságot az új jogviszonyban kell kiadni, illetve annak megszûnése vagy megszüntetése esetén
megváltani.
(7) A gazdasági társasági formában mûködõ egészségügyi szolgáltató esetében a kijelölt szerv a gazdasági társaságokról
szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel gondoskodik a gazdasági társaság ügyvezetésének biztosításáról.

5. Záró rendelkezések
12. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a települési önkormányzatoktól átvett egészségügyi intézmények felett az egészségügyért felelõs miniszter által
kijelölt egészségügyi államigazgatási szerv által gyakorolt feladat- és hatásköröket, az általa gyakorolt jogokat
és kötelezettségeket,
b) a jegyzõkönyv tartalmi elemeit,
c) az átvételi eljárás részletszabályait
rendeletben határozza meg.
(2) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs miniszter, hogy rendeletben jelölje ki a magyar állam tulajdonában lévõ
és irányítási jogkörébe tartozó egészségügyi intézmény tekintetében fenntartói joggal rendelkezõ központi
államigazgatási szervet.

13. §

(1) A magyar államot megilletõ tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására 2012. május 1-jétõl
a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetet (a továbbiakban: GYEMSZI) jogosult
a) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat
egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: konszolidációs
törvény), továbbá az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi
CLXXXVI. törvény alapján állami tulajdonba került, állami egészségügyi feladatellátást szolgáló vagyon,
b) e törvény alapján állami tulajdonba kerülõ, az állami egészségügyi feladatellátást szolgáló vagyon és
c) e törvény 4. mellékletében felsorolt országos gyógyintézetek, valamint az egészségügyért felelõs miniszter
irányítása alá tartozó, az a) és b) pontokon túli egyéb egészségügyi szolgáltató vagyonkezelésében lévõ vagyon
tekintetében.
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(2) A GYEMSZI a tulajdonosi joggyakorlásra irányuló tevékenységét az államháztartásról szóló törvény, a nemzeti
vagyonról szóló törvény, az állami vagyonról szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei, valamint a Nemzeti
Földalapról szóló törvény és a végrehajtási rendelete szerint végzi.
(3) E törvény alapján a tulajdonosi joggyakorló jogosult a tulajdonosi joggyakorlás körébe tartozó, az állami egészségügyi
feladatellátáshoz szükségtelenné vált vagyonelemek értékesítésére az állami vagyonról szóló törvény rendelkezései
szerint.
(4) Azon átvett gazdasági társasági formában mûködõ fekvõbeteg-szakellátó intézményekre, amelyekben a magyar
állam többségi befolyással rendelkezik, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
111. § (13) és (14) bekezdését a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:
a) az Áht. 111. § (13) bekezdésében elõírt kötelezettségek határideje – a b) pontban meghatározott kivétellel –
2012. július 31-e,
b) az Áht. 111. § (13) bekezdésének a folyószámlahitellel terhelt fizetési számlákra vonatkozó rendelkezéseit
a gazdasági társaság állami tulajdonba kerülésének napján folyószámlahitellel terhelt fizetési számlákra kell
alkalmazni,
c) az Áht. 111. § (14) bekezdése alapján fennálló folyószámlahitel igénybevételének biztosíthatóságára vonatkozó
rendelkezéseket a települési önkormányzatok fekvõbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérõl és az átvételhez
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény hatálybalépésének napjától kell
alkalmazni.
14. §

15. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 17–19. §, a 23. § a) és b) pontja, a 28. §, a 30. §, a 31. § (2) bekezdése, 33. § b) és d) pontja 2012. július 1-jén lép hatályba.
(3) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. törvény 20. §-a, 22–24. §-a, 37. §
b)–f) pontja, 38. § a) pontja, 141. §-a, 149. § (1) és (2) bekezdése, 150. § (2) bekezdése, valamint 152. § b) és e) pontja
nem lép hatályba.
E törvény 35. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.

6. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény
módosítása
16. §

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 19. § (1a) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1a) Mentesül az (1) bekezdésben meghatározott tízéves elidegenítési tilalom alól a helyi önkormányzat, amennyiben
a támogatás igénybevételével keletkezett vagyon átadására a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei
önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló
2011. évi CLIV. törvény, valamint a települési önkormányzatok fekvõbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérõl és
az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény alapján került sor.”

7. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása
17. §

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 18. §
(1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A biztosítottat az e törvény szerint járó egészségügyi szakellátásra a finanszírozott egészségügyi szolgáltató
orvosa vagy az e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatot ellátó orvos utalhatja be
az e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint.
(2) A biztosított ellátását nem tagadhatja meg
a) a beutalóhoz kötött szakellátások esetében a beutaló szerinti egészségügyi szolgáltató,
b) a beutalóhoz nem kötött szakellátások esetében a biztosított tekintetében területi ellátási kötelezettséggel
rendelkezõ egészségügyi szolgáltató.
(3) A biztosított tekintetében területi ellátási kötelezettséggel nem rendelkezõ egészségügyi szolgáltató a
(2) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti esetben az e törvény végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározottak
szerint az ellátást – az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 77. §-ában meghatározott eset kivételével –
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megtagadhatja, ha a területi ellátási kötelezettségû feladatainak folyamatos ellátását a területen kívüli betegek
fogadása veszélyeztetné.”
18. §

(1) Az Ebtv. 20. §-a a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben a kezelõorvos a biztosított részére az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti ellátást rendel,
az egészségügyi szolgáltató külön jogszabályban foglaltak szerint jelzi ennek tényét az intézményi várólistákkal
kapcsolatos adatok országos nyilvántartását (a továbbiakban: országos várólista-nyilvántartás) vezetõ szerv részére és
egyidejûleg továbbítja számára a biztosított 20/A. § (1) bekezdése szerinti személyazonosító adatait, a szükséges
ellátás megjelölésével.
(2b) Amennyiben a biztosított – az országos várólista-nyilvántartást vezetõ szerv erre irányuló vizsgálatának
eredménye szerint – a rendelt ellátás tekintetében nem szerepel egyetlen intézményi várólistán sem, az országos
várólista-nyilvántartást vezetõ szerv a 20/A. § (5) bekezdése szerinti egyedi azonosítót generál a biztosított számára,
és a külön jogszabályban foglaltak szerint megküldi azt az intézményi várólistát vezetõ szolgáltatónak.”
(2) Az Ebtv. 20. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A biztosított az ellátásra az intézményi várólistára, illetve a betegfogadási listára történõ felkerülés idõpontja
szerint jogosult.”
(3) Az Ebtv. 20. §-a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés alapján meghatározott idõponttól eltérni
a) az ellátás szakmai indokoltsága alapján,
b) az ellátás várható eredménye alapján,
c) a (4) bekezdés szerinti esetben,
d) az azonnali ellátásnak a biztosított állapota miatti indokoltsága esetén,
e) a biztosított hátrányára a biztosított kérése alapján
lehet. Az eltérés lehetõségének feltételeit és szabályait az egészségbiztosításért felelõs miniszter rendeletben
határozza meg.”
(4) Az Ebtv. 20. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az országos várólista-nyilvántartást vezetõ szerv, illetve a térségi betegútszervezésért felelõs szerv
kezdeményezésére az egészségügyi államigazgatási szerv köteles megvizsgálni, hogy az egészségügyi szolgáltató
megfelel-e a mûködési engedély kiadásának feltételéül külön jogszabályban meghatározott szakmai
minimumfeltételeknek, amennyiben a várólista hossza szakember, gép, mûszer, orvostechnikai eszköz hiánya miatt
aránytalanul eltér az országos átlagtól.”
(5) Az Ebtv. 20. §-a következõ (7a)–(7c) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Az egészségügyi államigazgatási szerv a (7) bekezdés szerinti vizsgálat eredményérõl 15 napon belül tájékoztatja
az országos várólista-nyilvántartást vezetõ szervet, illetve a térségi betegútszervezésért felelõs szervet.
(7b) Amennyiben a várólisták hossza egyes ellátások esetében aránytalanul eltér egymástól, az országos
várólista-nyilvántartást vezetõ szerv, illetve a térségi betegútszervezésért felelõs szerv kezdeményezheti az
egészségügyi államigazgatási szervnél az érintett egészségügyi szolgáltató kapacitásainak és ellátási területének
a külön törvény szerinti módosítását.
(7c) Az országos várólista-nyilvántartást vezetõ szerv havonta tájékoztatja a térségi betegútszervezésért felelõs szervet
az intézményi várólistát vezetõ szolgáltatók körérõl, szolgáltatónkénti bontásban az intézményi várólista alapján
igénybe vehetõ ellátások körérõl, a tervezett várakozási idõrõl és a várólistán a tárgyhónapot megelõzõ hónap utolsó
napján lévõ betegek számáról.”

19. §

(1) Az Ebtv. 20/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A (3) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása érdekében a központi várólista tekintetében a kormányrendeletben
kijelölt szerv, az intézményi várólista tekintetében az országos várólista-nyilvántartást vezetõ szerv egyedi azonosítót
határoz meg. Az egyedi azonosító nem tartalmazhat a biztosított egészségügyi és személyazonosító adataival
összefüggõ, továbbá a várólistára, intézményi elõjegyzésre történõ felvétel idõpontjára vonatkozó adatot. Az egyedi
azonosítót az azt meghatározó szerv a biztosított kezelõorvosa útján közli a biztosítottal.”
(2) Az Ebtv. 20/A. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az országos várólista-nyilvántartás az intézményi várólista alapján ellátást igénybe vevõ biztosítottnak az
(1) bekezdés szerinti személyazonosító adatait, egyedi azonosítóját, az igénybevételre kerülõ ellátás megjelölését,
az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató megnevezését és az ismertté válása esetén az ellátás igénybevételének

8664

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 51. szám

idõpontját tartalmazza. Az országos várólista-nyilvántartás az adatokat betegútszervezés céljából az ellátás
elvégzésének az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató általi – külön jogszabályban foglaltak szerinti – jelentéséig
tartalmazhatja. Betegútelemzés és a kapacitáskihasználtság elemzése céljából személyazonosításra alkalmatlan
módon további négy évig kezelhetõek az adatok.”
20. §

Az Ebtv. 30. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti szerzõdés megkötésének, az egészségügyi szolgáltató által kezdeményezett
módosításának, illetve az egészségügyi szolgáltató általi felmondásának – a 31. § (1) bekezdés b)–f) pontjaiban
meghatározott esetek kivételével – érvényességi feltétele az egészségügyi szakellátások esetében az egészségügyi
szolgáltató fenntartója általi jóváhagyás.”

21. §

Az Ebtv. 82. §-a a következõ (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A települési önkormányzatok fekvõbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérõl és az átvételhez kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv1.) megállapított 20. §
(2a) bekezdése szerinti országos várólista-nyilvántartást az egészségügyi szolgáltatók által vezetett intézményi
várólisták alapján – kormányrendeletben meghatározottak szerint – 2012. június 30-áig kell létrehozni.
(11) A Módtv1. által megállapított 30. § (4) bekezdését a Módtv1. hatálybalépésekor érvényes finanszírozási
szerzõdések, valamint a 2011. december 31. után kezdeményezett finanszírozási szerzõdés-módosítások tekintetében
is alkalmazni kell, azzal, hogy a még jóvá nem hagyott szerzõdésmódosítások a Módtv1. hatálybalépésének
idõpontjában érvényessé válnak.”

22. §

Hatályát veszti az Ebtv. 82. §-ának az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi
CLXXVI. törvénnyel megállapított (9) bekezdése.

23. §

Az Ebtv.
a) 20. § (1) bekezdésében a „valamint az azonnali ellátásokról, továbbá a b) pont esetében a (4) bekezdés szerinti
ellátásokról külön jogszabályban meghatározott módon rendszeres jelentést küld az egészségbiztosító részére”
szövegrész helyébe a „valamint a (3a) bekezdés szerinti esetekrõl külön jogszabályban meghatározott módon
rendszeres jelentést küld az a) pont tekintetében az országos várólista-nyilvántartást vezetõ szerv, a b) pont
tekintetében az egészségbiztosító részére” szöveg,
b) 20/A. § (3) bekezdésében az „Az egészségbiztosító honlapjáról a várólista alapján ellátást nyújtó egészségügyi
szolgáltatók és a kormányrendeletben kijelölt szerv honlapjának is közvetlenül elérhetõeknek kell lenniük.”
szövegrész helyébe az „Az egészségbiztosító honlapjáról a kormányrendeletben kijelölt szerv honlapjának,
az országos várólista-nyilvántartás vezetõ szerv honlapjáról pedig a várólista alapján ellátást nyújtó egészségügyi
szolgáltatók honlapjainak is közvetlenül elérhetõeknek kell lenniük.” szöveg,
c) 83. § (2) bekezdés zs) pontjában az „intézményi elõjegyzésre” szövegrész helyébe az „intézményi elõjegyzésre,
intézményi várólistára” szöveg,
d) 83. § (2a) bekezdés d) pontjában az „intézményi elõjegyzés” szövegrész helyébe az „intézményi elõjegyzés
alapján, intézményi várólista” szöveg,
e) 83. § (4) bekezdés g) pontjában az „intézményi elõjegyzés” szövegrészek helyébe az „intézményi elõjegyzés,
intézményi várólista” szöveg
lép.

8. Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása
24. §

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 152. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A helyi önkormányzat gondoskodik a tulajdonában és fenntartásában lévõ, szakellátást nyújtó egészségügyi
szolgáltató mûködtetésérõl, illetve a tulajdonában lévõ, szakellátási feladat ellátására szolgáló vagyonhoz kapcsolódó
– külön törvényben meghatározott – egészségügyi szakellátási feladatok ellátásáról.”
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Az Eütv. 244/A. §-a a következõ (8)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A 152. § (3) bekezdése szerinti kötelezettség a helyi önkormányzatot addig terheli, amíg a szakellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltató a tulajdonából és a fenntartásából, illetve a 152. § (3) bekezdés szerinti vagyon a
tulajdonából ki nem kerül.
(9) Amennyiben a 2012. május 1-jét megelõzõen a helyi önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévõ
egészségügyi szakellátást nyújtó szolgáltató, illetve a 152. § (3) bekezdésében meghatározott vagyon a magyar állam
tulajdonába és fenntartásába kerül, az átvett egészségügyi szolgáltató által végzett, illetve az átvett – 152. §
(3) bekezdése szerinti – vagyon használatával végzett szakellátási feladatokat a magyar állam az egészségügyi
ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 1. § (2) bekezdés p) pontja szerinti egészségügyi
szakellátási kötelezettsége alapján a települési önkormányzat 152. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségének
megszûnésétõl kezdve látja el.
(10) Abban az esetben, ha a 2012. május 1-jét megelõzõen a helyi önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévõ
egészségügyi szakellátást nyújtó szolgáltató, illetve a tulajdonában lévõ 152. (3) bekezdése szerinti vagyon úgy kerül ki
a helyi önkormányzat tulajdonából, illetve fenntartásából, hogy az nem a magyar állam tulajdonába és fenntartásába
kerül, az új tulajdonos, illetve fenntartó köteles arról gondoskodni, hogy a szolgáltató az Eftv. 2. § (1) bekezdés c) pontja
alapján az egészségügyi szakellátási feladatot ellássa.
(11) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) bekezdésének alkalmazásában a (9) bekezdésben
meghatározott esetben a települési önkormányzat által a 152. § (3) bekezdése alapján végzett egészségügyi
szakellátási feladat a magyar állam részére megállapított feladatnak – ha törvény eltérõen nem rendelkezik –
a (9) bekezdésben foglalt idõponttól minõsül.”

9. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása
26. §

(1) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 1. § (2) bekezdés
j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„j) egészségügyi szakellátási felelõsség: az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 141. § (3) bekezdés l) pontja
alapján a magyar államnak az a kötelezettsége, hogy gondoskodjon a kötelezõ egészségbiztosítás egészségügyi
szolgáltatásaira jogosultak számára a külön jogszabályban foglaltak szerinti járóbeteg- és fekvõbeteg-szakellátásoknak
az l), az o), illetve a p) pontban meghatározott módon történõ biztosításáról;”
(2) Az Eftv. 1. § (2) bekezdése a következõ p) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„p) egészségügyi szakellátási kötelezettség: a magyar államnak az a kötelezettsége, hogy az l) és az o) pont alá nem
tartozó esetekben biztosítsa az e törvény szerint meghatározott ellátási területen a lekötött szakellátási kapacitások
felhasználásával a kötelezõ egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosultak számára a külön
jogszabályban foglaltak szerinti járóbeteg- és fekvõbeteg-szakellátásokat;”

27. §

(1) Az Eftv. 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szervek közül
a) a helyi önkormányzat az egészségügyi szakellátási intézménymûködtetési kötelezettségét,
b) a magyar állam az egészségügyi szakellátási kötelezettségét,
c) az a) és a b) pont alá nem tartozó szerv az egészségügyi szakellátási feladatát
a 2012. április 30-án lekötött kapacitások mértékének és szakmai összetételének megfelelõen az 5/A. § (7) bekezdése
szerinti nyilvántartásban meghatározott ellátási területen teljesíti.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés a), illetve c) pontja alá tartozó szerv az egészségügyi szakellátási
intézménymûködtetési kötelezettségét, illetve az egészségügyi szakellátási feladatát nem teljesíti, ideiglenesen
a magyar állam köteles az egészségügyi szakellátási felelõssége alapján az adott szakellátási feladat ellátásáról
gondoskodni, kivéve, ha a 8/A. § szerinti eljárás során másik közszolgáltatásért felelõs szervhez kerül a szakellátási
feladat.”
(2) Az Eftv. 2. §-a a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben az (1) bekezdés a), illetve c) pontja alá tartozó szerv a szakellátási feladatnak az állam által
– a (2) bekezdés alapján – történõ átvételét követõ 3. hónap végéig nem kezdi el vagy ezt megelõzõ nyilatkozata
szerint nem fogja elkezdeni teljesíteni az egészségügyi szakellátási intézménymûködtetési kötelezettségét, illetve az
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egészségügyi szakellátási feladatát, a szakellátási feladatról a 4. hónap elsõ napjától véglegesen a magyar állam
köteles gondoskodni azzal, hogy az adott szakellátási feladat egyidejûleg az állam egészségügyi szakellátási
kötelezettségének részévé válik.
(2b) Az egészségügyi szakellátási kötelezettség ellátása érdekében a (2a) bekezdés szerinti esetben az egészségügyi
szakellátási intézménymûködtetési kötelezettségét nem teljesítõ helyi önkormányzat vonatkozásában a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy az egészségügyi szakellátási
feladat a magyar állam részére megállapított feladatnak a (2a) bekezdésben meghatározott idõponttól minõsül.”
(3) Az Eftv. 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szerv az egészségügyi szakellátási kötelezettségének, illetve az
egészségügyi szakellátási intézménymûködtetési kötelezettségének vagy az egészségügyi szakellátási feladatának,
valamint az állam a (2) bekezdés szerinti ideiglenes feladatának (a továbbiakban együtt: ellátási kötelezettség)
teljesítése érdekében
a) más egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szervvel vagy más fenntartóval az ellátási kötelezettség teljesítésérõl
megállapodást vagy
b) egészségügyi ellátási szerzõdést
köthet.”
28. §

Az Eftv. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egészségügyi szakellátásban rendelkezésre álló országos kapacitásmennyiség
a) az 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplõ fekvõbeteg-szakellátási kapacitások,
b) az a) pont alá nem tartozó kapacitások tekintetében a 2012. április 30-án lekötött kapacitások,
c) a 14. § (8) bekezdése szerinti tartalékkapacitások és
d) az egészségügyi államigazgatási szervnek bejelentve szüneteltetett kapacitások
összessége.”

29. §

Az Eftv. 4/A. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott mutatószámok a szervezeti struktúra változása miatt vagy egyéb
okból nem állnak rendelkezésre, akkor a szolgáltató kapacitásait a rendelkezésre álló adatok figyelembevételével kell
megállapítani.”

30. §

Az Eftv. 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az egészségbiztosító felelõs)
„a) a 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti kapacitások felhasználásával nyújtott egészségügyi szakellátások,”
(Egészségbiztosítási Alap terhére történõ külön jogszabály szerinti finanszírozásáért.)

31. §

(1) Az Eftv. 14. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat
egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: konszolidációs törvény)
7. § (2) bekezdése alapján indult eljárásokban kiosztásra nem kerülõ fekvõbeteg-szakellátási kapacitások, illetve a
(4) bekezdés alapján induló eljárásokban kiosztásra nem kerülõ járóbeteg-szakellátási kapacitások
tartalékkapacitásnak minõsülnek. Ezek a tartalékkapacitások a konszolidációs törvény 7. § (2) bekezdése, illetve a
(4) bekezdés alapján indult egyes eljárások során hozott érdemi határozatok közlésének idõpontjától kezdve
felhasználhatóak az e törvény végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározottak szerint, amennyiben a folyamatban
lévõ többi eljárás, illetve a már meghozott többi döntés alapján megállapítható, hogy ezek a kapacitások a
konszolidációs törvény 7. § (2) bekezdése szerinti eljárásokban, illetve a (4) bekezdés szerinti eljárásokban nem
kerülnek kiosztásra.”
(2) Az Eftv. 14. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A települési önkormányzatok fekvõbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérõl és az átvételhez kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi törvénnyel megállapított 3. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazása során
– a 2012. április 30-án lekötött kapacitásokon túl – kapacitásként figyelembe kell venni
a) a többletkapacitás-befogadási eljárásban, illetve a már támogatott fejlesztéshez kapcsolódó, elõzetes
többletkapacitás-befogadási eljárásban 2012. április 30-áig befogadott kapacitást,
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b) az 5. §-ban és a 7. §-ban foglalt eljárások eredményeként 2012. április 30-áig megvalósult, illetve engedélyezett
kapacitás csökkentések, átcsoportosítások miatti változásokat.”
32. §

Az Eftv. 16. § (14) bekezdése a következõ s) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg)
„s) az egészségügyi szakellátások biztosításáért való felelõsséghez kapcsolódó végrehajtási szabályokat.”

33. §

Az Eftv.
a) 1. § (2) bekezdés o) pontjában a „szakellátási feladat” szövegrész helyébe az „egészségügyi szakellátási feladat”
szöveg,
b) 2. § (1) bekezdésében az „a 2012. április 30-án lekötött kapacitások mértékének és szakmai összetételének
megfelelõen az 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban meghatározott ellátási területen teljesíti”
szövegrész helyébe a „járóbeteg-szakellátások tekintetében a 2012. április 30-án lekötött kapacitások mértékének
és szakmai összetételének megfelelõen az 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban meghatározott ellátási
területen, a fekvõbeteg-szakellátások tekintetében az 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban
meghatározott kapacitások mértékének és szakmai összetételének megfelelõen a nyilvántartás szerinti ellátási
területen teljesíti” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdésében a „2011. december 31-én” szövegrész helyébe a „2012. április 30-án” szöveg,
d) 4. § (1) bekezdésében a „régiónként megvizsgálja a régióban mûködõ” szövegrész helyébe a „térségenként
megvizsgálja a térségben mûködõ” szöveg,
e) 8/A. § (6) bekezdésében az „a feladatot átadó helyi önkormányzat elõzetes jóváhagyása szükséges” szövegrész
helyébe az „– a 2. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a feladatot átadó szerv, illetve személy
elõzetes jóváhagyása szükséges” szöveg,
f) 14. § (7) bekezdésében a „2012. április 30.” szövegrész helyébe a „2012. június 30.” szöveg
lép.

34. §

Hatályát veszti az Eftv.
a) 3/A. §-a,
b) 8. § (3) bekezdésében az „Az egészségügyi szolgáltatóval a (2) bekezdés alapján azt követõen köthetõ
finanszírozási szerzõdés, hogy ellátási területe megállapításra került.” szövegrész,
c) 14. § (6) bekezdése.

10. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása
35. §

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Azon állami tulajdonban álló, vagy állami tulajdonba kerülõ ingatlan felett, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint
nem kizárólag Nemzeti Földalapba tartozó földrészletet tartalmaz, a tulajdonosi jogokat a miniszter az állami vagyon
felügyeletéért felelõs miniszterrel, az NFA és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(a továbbiakban: MNV Zrt.) útján, míg a települési önkormányzatok fekvõbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérõl
és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény alapján a Gyógyszerészeti
és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) tulajdonosi joggyakorlásába
tartozó egészségügyi intézményekhez tartozó ingatlanok esetében a tulajdonosi jogokat a miniszter az
egészségügyért felelõs miniszterrel, az NFA és a GYEMSZI útján – e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban
foglaltak szerint – a következõ módon gyakorolja:
a) az ingatlan tulajdonjogának átruházása esetén együttesen;
b) mindkét fél tulajdonosi joggyakorlásával érintett hasznosítás esetén (ide nem értve a tulajdonjog átruházását)
egymással együttmûködve;
c) csak az egyik fél tulajdonosi joggyakorlásával érintett hasznosítás esetén (ide nem értve a tulajdonjog átruházását)
a másik fél érdekeinek szem elõtt tartásával önállóan.”
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11. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények
és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény
módosítása
36. §

(1) A konszolidációs törvény 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az egészségügyi szakellátási kötelezettség állam általi átvételére tekintettel – a 15. § (2) bekezdése szerinti
kormányrendeletben meghatározott eljárásban – az egészségügyi államigazgatási szerv 2012. július 1-jei
hatálybalépéssel – a Kormány által kijelölt szerv szakértõi véleményének figyelembevételével – dönt
a) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) szerinti
fekvõbeteg-szakellátási kapacitásoknak az Eftv. 4/A. § (3) bekezdésében,
b) az a) pontban meghatározott kapacitásokhoz kapcsolódó Eftv. szerinti ellátási területeknek a (3) bekezdésben
foglalt szempontok alapján történõ felosztásáról azzal, hogy az eljárások során hozott döntések együttesen nem
haladhatják meg a 15. § (2) bekezdése szerinti kormányrendeletben meghatározott kapacitásmennyiséget, továbbá
nem érinthetik hátrányosan az uniós és a hazai pályázatokkal összefüggésben vállalt beruházási és fenntartási
kötelezettségeket, valamint az ezekhez kapcsolódó, elõzetesen befogadott többletkapacitásokat.”
(2) A konszolidációs törvény 7. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az ellátási területeket az érintett egészségügyi szolgáltatók számára a (2) bekezdés szerinti eljárás során – az Eftv. 5/A. §
(2) és (10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével –]
„e) a 15. § (2) bekezdése szerinti kormányrendeletben meghatározott esetek kivételével az Eftv. 1. § (2) bekezdés
g) pontja szerinti egészségügyi térség határainak figyelembevételével,”
(3) A konszolidációs törvény 7. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A 15. § (2) bekezdése szerinti kormányrendeletben meghatározott esetekben nem kell ellátási területet
megállapítani.”
(4) A konszolidációs törvény 7. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A szolgáltatók kapacitásai és ellátási területei tárgyában korábban hozott és az (5) bekezdés alapján hatályukat
vesztett határozatokhoz kapcsolódó, folyamatban lévõ hatósági és bírósági eljárásokat meg kell szüntetni.”
(5) A konszolidációs törvény 14. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a konszolidációs törvény 14. §-a
a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A jogviszony (5) bekezdés alapján történõ megszûnése – a (6a) bekezdésben foglalt kivétellel – nem érinti a
jogszabályban vagy a foglalkoztatásra vonatkozó szerzõdésben meghatározott, a megszûnéshez kapcsolódó
juttatáshoz való jogot.
(6a) Az (5) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt esetben, ha a korábbi intézményvezetõvel vagy gazdasági
vezetõvel a pályázat megnyerésére tekintettel új munkaviszonyt kell létesíteni, a vezetõt a korábbi munkaviszonya
megszûnésével összefüggésben munkaszerzõdésen vagy jogszabályon alapuló végkielégítés és szabadságmegváltás
nem illeti meg, azonban
a) az (5) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján létesített jogviszony megszûnése vagy megszüntetése esetén a
végkielégítésre való jogosultság tartamának megállapításakor az (5) bekezdés szerinti jogcímen megszûnt és létesített
jogviszonyok idõtartamát össze kell számítani, valamint
b) a ki nem adott szabadságot az új jogviszonyban kell kiadni, illetve annak megszûnése vagy megszüntetése esetén
megváltani.”
(6) A konszolidációs törvény a 18. §-t megelõzõ alcímet megelõzõen a következõ 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A. § A 14. § (6a) bekezdésében foglaltakat a települési önkormányzatok fekvõbeteg-szakellátó intézményeinek
átvételérõl és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény
hatálybalépésekor folyamatban lévõ pályázati eljárások alapján létesülõ jogviszonyokra is alkalmazni kell.”

37. §

(1) A konszolidációs törvény 79. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egészségügyi szakellátási kötelezettség a Magyar Államot a települési önkormányzat tulajdonában és
fenntartásában lévõ, járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató által végzett járóbeteg-szakellátások,
illetve a települési önkormányzat tulajdonában lévõ, járóbeteg-szakellátási feladatok ellátására szolgáló vagyonhoz
kapcsolódó járóbeteg-szakellátások vonatkozásában 2013. január 1-jétõl terheli.”
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(2) A konszolidációs törvény 79. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 7. §-nak, 8. §-nak és a 15. §-nak a települési önkormányzatok fekvõbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérõl
és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény általi módosításait
a 7. § (2) bekezdése alapján indult és folyamatban lévõ eljárásokra is alkalmazni kell.”
38. §

A konszolidációs törvény
a) 7. § (3) bekezdés b) pontjában az „a 18. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 15. § (2) bekezdése” szöveg,
b) 7. § (3) bekezdés c) pontjában az „a 18. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 15. § (2) bekezdése” szöveg,
c) 7. § (4) bekezdésében a „2012. március 31-éig” szövegrészek helyébe a „2012. augusztus 31-éig” szöveg,
d) 8. § (3) bekezdésében a „2012. május 1-jéig” szövegrész helyébe a „2012. július 1-jéig” szöveg,
e) 15. § (2) bekezdés b) pontjában az „az ellátási terület megállapítása során az átfedésmentesség, illetve a
szakmánkénti megállapítás követelményét” szövegrész helyébe a „nem kell ellátási területet megállapítani, illetve
az ellátási terület megállapítása során a szakmánkénti megállapítás követelményét, továbbá a térséghatárokat”
szöveg
lép.

39. §

Hatályát veszti a konszolidációs törvény
a) 3. § (1) bekezdés a) pontja,
b) 7. § (3) bekezdés h) pontja,
c) 8. § (2) bekezdésében a „2012. január 15-éig” szövegrész,
d) 15. § (3) bekezdése,
e) 79. § (2) bekezdése.

12. Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. törvény módosítása
40. §

(1) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. törvény 163. § (6) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(6) A 145. § (1)–(4) és (6) bekezdése, a 152. § h) és i) pontja és a 153. § a) és e) pontja 2012. július 1-jén lép hatályba.”
(2) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. törvény 163. §-a a következõ
(7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A 65. § (2) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.”

41. §

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. törvény 145. § (6) bekezdésének
az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 5/A. § (11) bekezdés e) pontját
megállapító része a következõ szöveggel lép hatályba:
„e) az e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott esetek kivételével az 1. § (2) bekezdés
g) pontja szerinti egészségügyi térség határainak figyelembevételével,”

13. Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény
módosítása
42. §

(1) Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 12. §
(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és kiegészül az alábbi (6a) bekezdéssel:
„(6) A jogviszony (5) bekezdés alapján történõ megszûnése – a (6a) bekezdésben foglalt kivétellel – nem érinti a
jogszabályban vagy a foglalkoztatásra vonatkozó szerzõdésben meghatározott, a megszûnéshez kapcsolódó
juttatáshoz való jogot.
(6a) Az (5) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt esetben, ha a korábbi intézményvezetõvel vagy gazdasági
vezetõvel a pályázat megnyerésére tekintettel új munkaviszonyt kell létesíteni, a vezetõt a korábbi munkaviszonya
megszûnésével összefüggésben munkaszerzõdésen vagy jogszabályon alapuló végkielégítés és szabadságmegváltás
nem illeti meg, azonban
a) az (5) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján létesített jogviszony megszûnése vagy megszüntetése esetén a
végkielégítésre való jogosultság tartamának megállapításakor az (5) bekezdés szerinti jogcímen megszûnt és létesített
jogviszonyok idõtartamát össze kell számítani, valamint
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b) a ki nem adott szabadságot az új jogviszonyban kell kiadni, illetve annak megszûnése vagy megszüntetése esetén
megváltani.”
(2) Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény a következõ
16. §-sal egészül ki:
„16. § A 12. § (6a) bekezdésében foglaltakat a települési önkormányzatok fekvõbeteg-szakellátó intézményeinek
átvételérõl és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény
hatálybalépésekor folyamatban lévõ pályázati eljárások alapján létesülõ jogviszonyokra is alkalmazni kell.”
43. §

Hatályát veszti az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi
CLXXXVI. törvény
a) 3. § (1) bekezdés a) pontja és
b) 13. § (2) bekezdése.

14. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény módosítása
44. §

(1) A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 62. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértõ határozat megsemmisítése iránt bármely tag
– a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén –, a határozat tudomására jutásától számított harminc napos
jogvesztõ határidõben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt
esetben – a tag kérelmére – a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik.”
(2) A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 63. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az egyesület legfõbb szervének hatáskörébe tartozik:]
„d) az egyesület más egyesülettel való egyesülésének vagy feloszlásának kimondása,”
(3) A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 63. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Ha az egyesület szerveinek ülése nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülés a
határozatképtelen ülést követõ késõbbi idõpontra az eredetivel azonos napirenddel hívható össze. A megismételt ülés
a legfõbb szerv esetében a megjelent tagok számától függetlenül, egyéb egyesületi szerv esetén pedig a
(6) bekezdésben foglalt rendelkezés szerint határozatképes.”
(4) A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 64. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az egyesület megszûnik, ha)
„a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),”

15. A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása
45. §

A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény melléklet 1. pont e) alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
(A fogadó szervezet)
„e) típusa*:
£ helyi önkormányzat, azok társulása
£ nemzetiségi önkormányzat
£ költségvetési szerv
£ közhasznú jogállású szervezet
£ nem közhasznú jogállású civil szervezet
£ egyházi jogi személy
£ szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató intézmény
£ egészségügyi szolgáltató
£ közoktatási intézmény
£ felsõoktatási intézmény
£ muzeális intézmény
£ nyilvános könyvtár
£ közlevéltár
£ nyilvános magánlevéltár
£ közmûvelõdési intézmény”
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16. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény módosítása
46. §

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 4. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A nonprofit gazdasági társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
mûködésérõl és támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 32. § (3)–(5) bekezdésétõl eltérõen a létrejöttét
követõen is kezdeményezheti közhasznú jogállásának megállapítását, amelyet a cégbíróság – a létesítõ okiratban
rögzített tartalmi követelmények elbírálását követõen – nyilvántartásba veszi, ha
a) közszolgáltatási szerzõdést kötött és
b) a kérelmezõ magánokiratban vállalja a Civil tv. szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését.”

17. A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosítása
47. §

A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a (3) bekezdés szerinti pályázatról a döntést a Nemzeti Kulturális Alap kollégiuma vagy a Nemzeti Kulturális
Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: NKA tv.) 2. §-ának (6) bekezdése szerint a bizottság hozná,
a 6. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott valamely körülmény fennállása az érintett kollégiumi vagy bizottsági
tag NKA tv. 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségét alapozza meg.”

48. §

Hatályát veszti a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §
(3) bekezdésében a „Nemzeti Együttmûködési Alap tanácsa és kollégiumai, valamint a” és az „illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkezõ szervezeti egysége, illetve a Nemzeti Kulturális Alap tekintetében az elõzõek mellett olyan”
szövegrész.

18. A Magyar Mûvészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosítása
49. §

(1) A Magyar Mûvészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (a továbbiakban: MMA tv.) 2. § (5) bekezdése helyébe
a következõ lép:
„(5) Az MMA az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról
szóló törvény szerinti feltételek teljesítésére tekintet nélkül közhasznú szervezetnek minõsül. Az MMA-t a Fõvárosi
Törvényszék tartja nyilván.”
(2) Az MMA tv. 4. § (2) bekezdés m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az MMA közfeladatai a következõk:)
„m) mûködési és programtámogatás nyújtásával támogathatja a különbözõ mûvészeti ágak országos civil
szervezeteit,”

19. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása
50. §

(1) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A civil szervezet végelszámolására irányuló kérelmet ûrlapon kell benyújtani. Az eljárás lefolytatására a civil
szervezetet nyilvántartó bíróság illetékes.”
(2) A Civil tv. 9. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Ha a bíróság megállapítja, hogy az alapítvány nyilvántartásból való törlésének polgári jogi feltételei
bekövetkeztek, vagy az alapítványt megszünteti [Ptk. 74/E. § (1) bekezdés vagy Ptk. 74/E. § (3) bekezdés], a bíróság
felhívja az alapítványt a végelszámolás lefolytatására. Ha a bíróság az alapítványt a Ptk. 74/E. § (4) bekezdésében vagy
74/F. § (2) bekezdésében meghatározott okból szüntette meg, az alapítványt nyilvántartó bíróság elrendeli a
kényszer-végelszámolást.
(8) Az alapítvány végelszámolásának elrendelése iránti kérelmet a bíróság (7) bekezdés szerinti felhívásának
kézhezvételétõl számított 30 napon belül kell benyújtani az alapítványt nyilvántartó bíróság részére. Az alapítvány
végelszámolása esetén a Ctv. 112. § (4) bekezdésben meghatározottakon túl a kérelemhez csatolni kell a Ptk. 74/E. §
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(1) vagy (3) bekezdésében meghatározott feltétel bekövetkezését megállapító végzést. Ha a végelszámolás
elrendelése iránti kérelem nem kerül benyújtásra, a bíróság elrendeli az alapítvány kényszer-végelszámolását.”
A Civil tv. 10. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Civil szervezetre – törvény eltérõ rendelkezése hiányában – a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
törvényt (a továbbiakban: Cstv.) az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A csõdeljárás és a felszámolási eljárás
lefolytatására a civil szervezetet nyilvántartó bíróság illetékes.
(2) Ahol a Cstv.
a) a gazdálkodó szervezet vezetõjét említi, azon az egyesület ügyintézõ és képviselõ szervét, valamint az alapítvány
kezelõ szervét,
b) cégjegyzéket említ, ott a civil szervezetek vonatkozásában a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggõ eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott nyilvántartást,
c) az adós cégjegyzékszámát említi, ott a civil szervezet nyilvántartási számát,
d) a végzés vagy a végzés kivonata Cégközlönyben (a Cégközlöny honlapján) történõ közzétételét említi, ott a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott
országos névjegyzék – Országos Bírósági Hivatal által mûködtetett – internetes felületét
kell érteni.”
A Civil tv. 10. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A fizetésképtelenség megállapításának az (5) bekezdés szerinti idõtartamú halasztására legfeljebb
háromévenként, de egy eljárásban egy alkalommal kerülhet sor.”
A Civil tv. 10. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Nem egyesülhet más egyesülettel az az egyesület, illetve nem egyesíthetõ más alapítvánnyal az az alapítvány,
amely felszámolás, végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás alatt áll, vagy ha a büntetõügyben eljáró bíróság vagy
ügyész az egyesületet, illetve alapítványt vagy a bíróságot arról értesíti, hogy az egyesülettel, illetve alapítvánnyal
szemben a külön törvényben meghatározott büntetõjogi intézkedés alkalmazására kerülhet sor. Az egyesület más
egyesülettel való egyesülését csak akkor határozhatja el, illetve az alapítvány más alapítvánnyal való egyesítése csak
akkor rendelhetõ el, ha a létesítõ okirat szerinti induló tõkét teljes egészében az egyesület, illetve az alapítvány
rendelkezésére bocsátották.”
A Civil tv. 21. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„21. § A civil szervezet 19. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti
(közhasznú) tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység között, az elõzõekben felsorolt tevékenységek
árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani.”
A Civil tv. 34. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítõ okiratának tartalmaznia kell, hogy a szervezet)
„b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítõ okiratban meghatározott alapcél szerinti
tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;”
A Civil tv. 12. alcíme a következõ 37. §-sal egészül ki:
„37. § (1) A több tagból álló legfõbb szerv, valamint az ügyintézõ és képviseleti szerv ülései nyilvánosak, amely
nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.
(2) A több tagból álló legfõbb szerv esetén a közhasznú szervezet létesítõ okiratának tartalmaznia kell
a) az ülésezés gyakoriságára – amely évi egy alkalomnál kevesebb nem lehet –, az ülések összehívásának rendjére,
a napirend közlésének módjára, az ülések nyilvánosságára, határozatképességére és a határozathozatal módjára,
b) a közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek összeférhetetlenségére,
c) ha a közhasznú szervezet mûködését és gazdálkodását ellenõrzõ felügyelõ szerv létrehozása vagy kijelölése
kötelezõ, ennek létrehozására, hatáskörére és mûködésére, valamint
d) a közhasznú szervezet éves beszámolója jóváhagyásának módjára
vonatkozó szabályokat.
(3) A közhasznú szervezet létesítõ okiratának vagy – ennek felhatalmazása alapján – belsõ szabályzatának
rendelkeznie kell
a) olyan nyilvántartás vezetésérõl, amelybõl a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, idõpontja és hatálya,
illetve a döntést támogatók és ellenzõk számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható,
b) a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,
c) a közhasznú szervezet mûködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjérõl, valamint

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 51. szám

8673

d) a közhasznú szervezet mûködésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének
nyilvánosságáról.
(4) Az egy tagból (személybõl) álló legfõbb szerv esetén a döntéshozatalt megelõzõen e tag (személy) köteles
– a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – a felügyelõ szerv, valamint a felelõs személyek
véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények,
illetve az ülésrõl készült jegyzõkönyvek nyilvánosak.
(5) Az egy tagból (személybõl) álló legfõbb szerv esetén a létesítõ okiratnak rendelkeznie kell
a) a (4) bekezdésben foglalt véleményezési jog gyakorlásának módjáról,
b) abban az esetben, ha a véleményezési jogot ülésen gyakorolják – a határozatképesség kivételével – a (2) bekezdés
a) pontjában foglaltakról, valamint
c) a (2) bekezdés b)–d) pontjában és a (3) bekezdésben foglaltakról.”
(9) A Civil tv. 13. alcíme helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„13. A közhasznú szervezet mûködésével kapcsolatos szabályok
38. § (1) A legfõbb szerv, valamint az ügyintézõ és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az
a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben egyébként érdekelt.
(2) Nem minõsül elõnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehetõ nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítõ
okiratnak megfelelõ cél szerinti juttatás.
(3) Nem lehet a felügyelõ szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a legfõbb szerv, illetve az ügyintézõ és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület legfõbb
szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem
pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítõ okiratban foglaltaknak
megfelelõen nyújtott cél szerinti juttatást –, illetve
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
39. § (1) A közhasznú szervezet megszûnését követõ három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetõ
tisztségviselõje az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõje volt – annak
megszûnését megelõzõ két évben legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szûnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását
nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentõs összegû adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítõ
bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjérõl szóló törvény szerint felfüggesztette vagy
törölte.
(2) A vezetõ tisztségviselõ, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet
elõzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
40. § (1) Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezetõ szervtõl elkülönült felügyelõ
szerv létrehozása akkor is kötelezõ, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn.
(2) A felügyelõ szerv ügyrendjét maga állapítja meg.
41. § (1) A felügyelõ szerv ellenõrzi a közhasznú szervezet mûködését és gazdálkodását. Ennek során a vezetõ
tisztségviselõktõl jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá
a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
(2) A felügyelõ szerv tagja a közhasznú szervezet vezetõ szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt
vesz, ha jogszabály vagy a létesítõ okirat így rendelkezik.
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(3) A felügyelõ szerv köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelõen a legfõbb szervet vagy az ügyintézõ
és képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet mûködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértõ esemény
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre
jogosult vezetõ szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezetõ tisztségviselõk felelõsségét megalapozó tény merült fel.
(4) A legfõbb szervet vagy az ügyintézõ és képviseleti szervet a felügyelõ szerv indítványára – annak megtételétõl
számított harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidõ eredménytelen eltelte esetén a
legfõbb szerv és az ügyintézõ és képviseleti szerv összehívására a felügyelõ szerv is jogosult.
(5) Ha az arra jogosult szerv a törvényes mûködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg,
a felügyelõ szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenõrzést ellátó szervet.”
A Civil tv. 46. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére
másolatot készíthet.”
A Civil tv. 53. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Azon civil szervezet, amelynek letétbe helyezett beszámolója adatai alapján, az államháztartás központi
alrendszerébõl kapott 19. § c) pontja szerinti költségvetési támogatás – ide nem értve az 54. § szerinti támogatásokat –
eléri vagy meghaladja az éves bevétele felét, de legalább a tízmillió forintot, jelentõs költségvetési támogatásban
részesülõ szervezetnek minõsül.”
A Civil tv. 55. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„55. § A Nemzeti Együttmûködési Alap (a továbbiakban: Alap) a civil önszervezõdések mûködését és szakmai
tevékenységét, nemzeti összetartozásuk erõsítését és a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítését támogató
finanszírozási forma. Az Alap forrását a központi költségvetésrõl szóló törvény a miniszter által vezetett minisztérium
fejezeti kezelésû elõirányzataként tartalmazza.”
A Civil tv. 61. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A kollégium akkor döntésképes, ha a tagjainak több mint fele a szavazásban részt vesz. A kollégium minden
tagjának egy szavazata van.”
A Civil tv. 61. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A kollégium döntéseit a jelen lévõ tagok többségének egyetértésével hozza meg.”
A Civil tv. 61. § a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A kollégium valamennyi tagjának kijelölése és a megbízásának átvétele után kezdi meg mûködését. A kollégium
elsõ ülését a miniszter hívja össze.”
A Civil tv. 62. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Tanács elnökének és tagjainak, a kollégium elnökének és tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak
érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlennek jelzett szervezet támogatási igénye érvénytelen.”
A Civil tv. 68. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kollégium tagjának megbízatása megszûnik
a) a megbízatás idõtartamának lejártával, illetve a (3) bekezdésben foglalt esetben,
b) a tisztségrõl történõ lemondásával,
c) halálával,
d) megbízásának visszavonásával,
e) a 62. § (5) bekezdésében meghatározott visszahívás, vagy
f) a kollégium megszûnése esetén.”
A Civil tv. 68. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Tanács tagja és a kollégium tagja a tisztségérõl való lemondását írásban, a miniszterhez jelenti be.”
A Civil tv. 75. §-a a következõ (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) E törvénynek a települési önkormányzatok fekvõbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérõl és az átvételhez
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Mód. tv.)
megállapított 9. § (2), (3), (7) és (8) bekezdésének és 10. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit a Mód tv.
hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.”
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A Civil tv.
a) 1. §-ában az „A törvény hatálya a Polgári Törvénykönyv” szövegrész helyébe az „E törvény hatálya a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény” szöveg,
b) 2. § 1. pontjában a „vagyon, áru” szövegrész helyébe az „eszköz” szöveg,
c) 2. § 29. pontjában a „szervének vagy” szövegrész helyébe a „szervének, továbbá” szöveg,
d) 4. § (3) bekezdésében az „Az egyesület” szövegrész helyébe az „A”, a „ , ha tagjai között legalább két jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet van.” szövegrész helyébe a „tagja alapítvány, illetve egyesület
lehet. Szövetség két tag részvételével is alapítható, mûködtethetõ.” szöveg,
e) 9. § (3) bekezdésében a „nyilvántartás” szövegrész helyébe az „országos névjegyzék” szöveg,
f) 10. § (6) bekezdésében az „a (4)” szövegrész helyébe az „az (5)” szöveg,
g) 17. § (4) bekezdésében az „alapcél szerinti” szövegrész helyébe az „alapcél szerinti (közhasznú)” szöveg,
h) 28. § (3) bekezdésében az „alaptevékenység” szövegrész helyébe „alapcél szerinti tevékenység” szöveg,
i) 29. § (4) bekezdésében az „és/vagy” szövegrész helyébe az „ , illetve” szöveg,
j) 32. § (3) bekezdésében a „beszámoló közhasznúsági melléklete” szövegrész helyébe a „közhasznúsági melléklet”
szöveg,
k) 34. § (1) bekezdés b) pontjában az „egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását”
szövegrész helyébe az „alapcél szerinti tevékenység megvalósítását” szöveg,
l) 49. § (2) bekezdés b) pontjában a „beszámolója” szövegrész helyébe a „beszámolója, közhasznúsági melléklete”
szöveg,
m) 52. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyei, települési, valamint kisebbségi” szövegrész helyébe a „helyi
önkormányzatok és a nemzetiségi” szöveg,
n) 53. § (1) bekezdésében az „államháztartás alrendszereitõl támogatási szerzõdés vagy támogatói okirat”
szövegrész helyébe az „államháztartás alrendszerei terhére kötött támogatási szerzõdés vagy kibocsátott
támogatói okirat”,
o) 53. § (2) bekezdésében a „Központi költségvetési forrás” szövegrész helyébe az „A központi költségvetés” szöveg,
p) 53. § (3) bekezdésében az „Az államháztartásról szóló törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezései szerint az
államháztartás központi alrendszerébõl nyújtott támogatási programok és támogatások” szövegrész helyébe az
„Az államháztartás központi alrendszerébõl a civil szervezetek részére nyújtott költségvetési támogatások”
szöveg,
q) 53. § (8) bekezdésében az „amelynek” szövegrész helyébe az „amelynek tényét” szöveg,
r) 61. § (6) bekezdésében az „eredmény” szövegrész helyébe az „eredménytelen” szöveg,
s) 69. § (5) bekezdésében a „Miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg
lép.
(1) Hatályát veszti a Civil tv.
a) 17. § (3) bekezdésében a „közhasznú szervezet esetében,”,
b) 32. § (1) bekezdésében a „– létesítõ okiratában megjelölt közfeladat teljesítésére irányuló –”,
c) 34. § (2) bekezdésében a „két egymást követõ lezárt üzleti évben”,
d) 64. §-ában az „ , valamint ellátja az Áht. 54/A. §-ában meghatározott feladatokat”
szövegrész.
(2) Hatályát veszti a Civil tv. 4. alcíme és 27–29. alcíme.

20. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény módosítása
53. §

(1) A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 29. alcíme helyébe a következõ alcím lép:

„29. Az alapítvány nyilvántartásból való törlése polgári jogi feltételei bekövetkeztének megállapítására,
illetve az alapítvány megszüntetésére irányuló polgári nemperes eljárás”
(2) Az Nytv. 59. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az annak megállapítására irányuló kérelmet, hogy az alapítvány nyilvántartásból való törlésének a Ptk. 74/E. §
(1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott anyagi jogi feltételei bekövetkeztek, az alapító nyújthatja be, vagy ezen
feltételek megállapítását az ügyész indítványozhatja.”
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(3) Az Nytv. 60. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„60. § (1) Az alapító által az 59. § (5) vagy (6) bekezdése alapján indított perre az alapítvány székhelye szerinti
törvényszék illetékes.
(2) Az alapítvány megszüntetésére irányuló kereseti kérelmet a Ptk. 74/E. § (3) bekezdésében vagy a Ptk. 74/F. §
(2) bekezdésében meghatározott okból az ügyész, míg a Ptk. 74/E. § (4) bekezdésében meghatározott okból az ügyész
vagy az egyéb érdekelt nyújthat be. A perre az alapítvány székhelye szerinti törvényszék illetékes.
(3) Ha a bíróság az alapítványt megszünteti, a jogerõs ítéletet megküldi az alapítványt nyilvántartó bíróságnak.
A nyilvántartást vezetõ bíróság az alapítványt – a törvényben meghatározott eljárást követõen – törli a
nyilvántartásból, a végzés ellen sem fellebbezésnek, sem felülvizsgálatnak nincs helye.”
(4) Az Nytv. 61. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a bíróság az 59. vagy 60. §-ban meghatározott okból megállapítja, hogy az alapítvány nyilvántartásból való
törlésének polgári jogi feltételei bekövetkeztek, vagy az alapítványt megszünteti, az Ectv.-ben foglalt szabályok szerint
jár el.”
(5) Az Nytv. 99. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A nyilvántartás szövetség esetén tartalmazza a tagok nevét, székhelyét, nyilvántartási számát.”
(6) Az Nytv. 104. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E törvénynek a települési önkormányzatok fekvõbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérõl és az átvételhez
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Mód. tv.)
megállapított 59. § (1) és (5) bekezdését, 60. §-át és 61. §-át a Mód. tv. hatálybalépésekor folyamatban lévõ
eljárásokban is alkalmazni kell.”
(7) Az Nytv.
a) 59. § (5) bekezdésében a „megszûnésének megállapítását” szövegrész helyébe a „megszüntetését” szöveg,
b) 61. § (3) bekezdésében a „hivatalból törli” szövegrész helyébe a „törli” szöveg
lép.
(8) Hatályát veszti az Nytv. 61. § (2) bekezdése.
54. §

(1) Az Nytv.
a) 66. § (1) bekezdésében az „egyesületek” szövegrész helyébe az „egyesületek, illetve alapítványok” szöveg,
b) 68. §-ában az „egyesület” szövegrész helyébe az „egyesület vagy alapítvány” szöveg, valamint az „az egyesületek
szövetsége” szövegrész helyébe a „szövetség” szöveg
lép.
(2) Az Nytv.
a) 95. § b) pontja „az egyesületek szövetségét létrehozó egyesületek” szövegrész helyett „a szövetséget létrehozó
szervezetek” szöveggel,
b) 96. §-a az „egyesületek” szövegrész helyett a „szervezetek” szöveggel
lép hatályba.

21. A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása
55. §

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 394/B. § (1) és (2) bekezdésében a „2012. május 31. és
2013. március 31.” szövegrész helyébe a „2013. január 1. és 2013. október 1.” szöveg lép.

22. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény módosítása
56. §

A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 61. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A 64. § (4) bekezdése és a 71. § (1) és (3) bekezdése 2011. július 1-jén lép hatályba. A 16. § (5) bekezdése és a 71. §
(2) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba, a 65. § (5) bekezdése nem lép hatályba.”
Kövér László s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyûlés elnöke,
a köztársasági elnök feladat- és
hatásköreit gyakorolva

az Országgyûlés alelnöke,
az Országgyûlés elnökének
feladatait ellátva
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1. melléklet a 2012. évi XXXVIII. törvényhez
2012. május 1-jével állami tulajdonba kerülõ egészségügyi intézmények
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Bajai Szent Rókus Kórház
Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet
Kiskunfélegyháza Városi Kórház-Rendelõintézet Gyógyfürdõ és Rehabilitációs Központ
Kiskunhalas, Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft.
Mohács Város Kórház és Rendelõintézet
Siklósi Kórház Humán-Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
SzigetvárMed Nonprofit Kft.
Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft.
Orosháza, Városi Önkormányzat Kórháza
Békéscsaba, Réthy Pál Városi Kórház Rendelõintézet
Edelény, Koch Róbert Kórház és Rendelõintézet
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza
MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Hódmezõvásárhely, Erzsébet Kórház – Rendelõintézet
Mór, Városi Kórház Rendelõintézet
Szent Pantaleon Kórház-Rendelõintézet Dunaújváros
Csorna, Margit Kórház
Mosonmagyaróvár, Karolina Kórház – Rendelõintézet
Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Oktató Kórháza
Berettyóújfalu, Gróf Tisza István Kórház
Hatvan, Albert Schweitzer Kórház-Rendelõintézet Nonprofit Közhasznú Kft.
Karcag, Kátai Gábor Kórház
Mezõtúr Városi Kórház – Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
Jászberény, Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
Kisbér, Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelõintézet
Komárom, Selye János Kórház
Tata, Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelõintézet
Balassagyarmat, Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet
Margit Kórház Pásztó
Vác, Jávorszky Ödön Városi Kórház
Cegléd, Toldy Ferenc Kórház Nonprofit Közhasznú Kft.
Marcali Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet
Siófok Város Kórház-Rendelõintézete
Kisvárda, Felsõ-Szabolcsi Kórház
Bonyhád, Városi Kórház–Rendelõintézet
Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.
Celldömölk, Kemenesaljai Egyesített Kórház
Körmendi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Körmendi Vagyongazdálkodási és Ingatlanhasznosítási Korlátolt Felelõsségû Társaság
Ajka, Magyar Imre Kórház
Pápa, Gróf Esterházy Kórház és Szakambulancia
Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft.
Keszthely, Városi Kórház
Nagykanizsa, Kanizsai Dorottya Kórház
Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft.
Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Kapuvár, Lumniczer Sándor Kórház-Rendelõintézet
Kunhegyes, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Kft.
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Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelõ Kht.
Nagykõrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelõintézete
Veresegyház, Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
Sárvár Önkormányzati Kórház
Zirc Városi Erzsébet Kórház Rendelõintézet

2. melléklet a 2012. évi XXXVIII. törvényhez
A) Azon egészségügyi intézmények, amelyek által az átvett feladat ellátásához használt, önkormányzati tulajdonban lévõ
vagyon 2012. május 1-jén állami tulajdonba kerül
1. DE OEC Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft., Kazincbarcika
2. Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia, Budapest
3. Emberbarát Alapítvány Alkohol-Drogrehabilitációs Intézete, Budapest
4. Sirály Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Kht, Csákvár
5. Hospit Kkt Ápolási Intézet, Hajdúnánás
6. Bugát Pál Kórház Eü.Nonprofit Kft., Gyöngyös
7. NagyatádMed Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft, Nagyatád
8. Palotahosp Kft, Várpalota
9. Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft., Ózd
B) 2012. január 1-jén állami tulajdonba került egészségügyi intézményekhez tartozó azon települési önkormányzati
tulajdonban lévõ vagyon, amely 2012. május 1-jén kerül állami tulajdonba
1. Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. Mátészalka Területi Kórház, Nyíregyháza
2. Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. Kenézy Kórház Rendelõintézet Egészségügyi Nonprofit Kft., Debrecen
3. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém
4. Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
5. Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Szeghalom
6. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet, Budapest
7. Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Budapest

3. melléklet a 2012. évi XXXVIII. törvényhez
Teljességi nyilatkozat
Alulírott .........................., mint a ......................... Önkormányzat képviseletében eljáró vezetõ (a továbbiakban: átadó)
kijelentem, hogy a mai napon – ............................. – az átvevõ részére a jegyzõkönyvben átadottakon túlmenõen nem áll
rendelkezésemre a települési önkormányzatok fekvõbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérõl és az átvételhez
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvényben meghatározott intézményi kör (átvett
intézmények) mûködése körébe esõ adat, információ, tény, okirat, dokumentum, valamint kijelentem, hogy az általam
tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért,
teljeskörûségéért, és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért teljes felelõsséget vállalok.
Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi az átadás-átvételi jegyzõkönyvnek.
...................................., 20 ...............
...............................
átadó
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4. melléklet a 2012. évi XXXVIII. törvényhez
Országos gyógyintézetek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
Országos Sportegészségügyi Intézet
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
Országos Onkológiai Intézet
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Országos Idegtudományi Intézet
Mátrai Gyógyintézet
Állami Szívkórház Balatonfüred
Parádfürdõi Állami Kórház
Állami Szanatórium Sopron

2012. évi XXXIX. törvény
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról*
1. §

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/A. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A többcélú kistérségi társulás az ellátott feladatai tekintetében a 81. §-ban meghatározottak szerint közoktatási
megállapodást is köthet.”

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Kövér László s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyûlés elnöke,
a köztársasági elnök feladat- és
hatásköreit gyakorolva

az Országgyûlés alelnöke,
az Országgyûlés elnökének
feladatait ellátva

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. április 23-i ülésnapján fogadta el.

8680

III.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 51. szám

Kormányrendeletek

A Kormány 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelete
a települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól és egyes
egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a települési önkormányzatok fekvõbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérõl és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény 12. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 4. alcím, valamint a 2. és 3. melléklet tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §
(2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím, valamint a 4. és 5. melléklet tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény
16. § (14) bekezdés d), h) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 8. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 10. alcím tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés d), e), h), i),
k), l) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 13. alcím tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályai
1. §

E rendelet alkalmazásában átvett intézmény: a települési önkormányzatok fekvõbeteg-szakellátó intézményeinek
átvételérõl és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Törvény) 1. melléklete alapján átvételre kerülõ intézmények.

2. §

Az intézmények átvételének lebonyolítását, illetve a Törvény 2. mellékletében felsorolt egészségügyi intézmények
tekintetében a vagyon átvételének lebonyolítását a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési
Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) végzi.
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3. §

(1) Az átadás-átvételi eljárás levezetõje a GYEMSZI fõigazgatója által megbízott képviselõ (a továbbiakban: átvevõ), aki
dönt az átadás-átvétel pontos helyérõl, idõpontjáról, továbbá a Törvényben meghatározott feleken kívüli, a 2. §
szerinti feladatok végrehajtását segítõ jelenlévõkrõl, az átadás-átvétel módjáról, adott esetben a nevében és helyette
eljáró meghatalmazott személyrõl. Az átadás-átvételi eljárás lefolytatása érdekében az átadó települési önkormányzat
(a továbbiakban: átadó) képviselõje, valamint a Törvény 1. és 2. mellékletében felsorolt intézmények egy-egy
képviselõje az átvevõvel együttmûködni, az átvevõ által igényelt adatszolgáltatást teljesíteni köteles.
(2) Az átadás-átvétel elõkészítése az alábbi feladatok teljesítésébõl áll:
a) dokumentáció bekérése a tulajdonostól, fenntartótól, intézménytõl; a bekért dokumentáció hiányosságai,
minõségi hibái esetén azok javítása, pontosítása, intézmények jogi átvilágításának megkezdése;
b) átadás-átvételi és birtokbaadási jegyzõkönyv (a továbbiakban: jegyzõkönyv) elõkészítése;
c) az azonnali beavatkozást kívánó ügyek – így különösen a súlyos visszásságok, jogi szempontból aggályos
kérdések, a gazdasági helyzet, a folyamatos, zavarmentes mûködést akadályozó vagy veszélyeztetõ egyéb
tényezõk, az átadás-átvételi elszámolás, vagyonátadással kapcsolatos kérdések – és intézkedési terv rögzítése;
d) vitás kérdések rögzítése.
(3) A Törvényben meghatározott jegyzõkönyv alapjául az átadás-átvétel elõkészítése során összeállított dokumentumok
szolgálnak. A jegyzõkönyv tartalmi követelményeit az 1. melléklet határozza meg azzal, hogy az átvevõ feladatainak
ellátása érdekében ezen túlmenõ adatok és információk szolgáltatását igényelheti. A jegyzõkönyv mellékletei
1 eredeti példányban készülnek, amely tõpéldányok az átvevõnél maradnak, az átadó másolati példányt kap.

4. §

(1) A Törvény 7. §-a szerinti jogutódlás alapján kedvezményezetté váló egészségügyi intézmény szerzõdésmódosításra
vonatkozó kérelmében jelezni kell minden olyan esetet, ami a támogatási szerzõdés módosítását teszi szükségessé,
továbbá a módosítást megalapozó adatokat, információkat.
(2) A jogutódlás alapján kedvezményezetté váló egészségügyi intézményi kedvezményezettnek a központi költségvetési
törvény 1. melléklet XIX. Uniós Fejlesztések fejezete szerinti, az Európai Unió által vagy egyéb nemzetközi forrásokból
társfinanszírozott projektjeinek végrehajtásához szükséges saját forrás a központi költségvetési törvény 1. melléklet
XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésû elõirányzatok alcím,
8. Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterõ támogatása jogcímcsoporton keresztül kerül biztosításra.

5. §

(1) A települési önkormányzat képviselõ-testületének hivatalából a GYEMSZI állományába átvett foglalkoztatottak
foglalkoztatási jogviszonya a nyilatkozatot követõ hó 1-jétõl kezdõdik az átvevõ intézménynél. A foglalkoztatott
átvételt megelõzõ idõszakra vonatkozó munkabére és annak közterhei a települési önkormányzatot terhelik.
(2) Abban az esetben, ha a GYEMSZI vezetõje az érintett személy foglalkoztatásához nem járul hozzá, akkor a
foglalkoztatott foglalkoztatási jogviszonya megszûnésével kapcsolatos, a foglalkoztatottat megilletõ végkielégítés
összege a GYEMSZI-t terheli.

6. §

A központi költségvetési körbe 2012. május 1-jével átvett egészségügyi intézmények kincstári költségvetése és
számlanyitása tekintetében 2012. április hónapban a Nemzeti Erõforrás Minisztérium jár el irányító szervként. Az átvett
intézmények 2012. évi kincstári és intézményi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a GYEMSZI
látja el.

7. §

(1) A Kincstár a központi illetmény-számfejtési rendszerbe tartozó, 2012. május 1-jével központi költségvetési körbe
kerülõ költségvetési szervek esetében – amennyiben a megállapított kincstári költségvetésben rendelkeznek állami
támogatási elõirányzattal – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben
szabályozott támogatási elõirányzat-csökkentést 2012. évben a június havi támogatási keret megállapításakor
érvényesíti.
(2) A központi költségvetési körbe átvett, központi illetmény-számfejtési rendszerbe tartozó költségvetési szervek
tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben elõírt adatszolgáltatási
kötelezettséget elõször 2012. június hónapban kell teljesíteni.
(3) A kincstári körbe átvett költségvetési szerv 2012. május 1-jétõl a Kincstáron kívül vezetett számláiról kifizetést nem
teljesíthet, a teljesítést megelõzõen a likvid fedezetet a Kincstárnál vezetett számlájára át kell utalnia.
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8. §

(1) A központi költségvetési körbe átvett költségvetési szervek esetében a 2012. május hónapban utalandó, 2012. április
havi nettó munkabéreket és a nettó munkabérbõl történõ levonásokat a Kincstár a saját megyénkénti lebonyolítási
számláiról utalja ki – a költségvetési szervek által történõ likvid fedezet elõzetes biztosítását követõen – a dolgozói
számlákra.
(2) Az átvett intézményekkel összefüggésben az önkormányzati körbõl kikerülõ, 2012. április hónapban központosított
illetmény-számfejtési körbe tartozó intézmények esetében az április havi személyi juttatásokat és egyéb kifizetéseket
terhelõ, az állami adóhatóság felé teljesítendõ bevallási és befizetési kötelezettségek teljesítésérõl 2012. május 21-én a
Kincstár az illetékes megyei igazgatóságának technikai adószámain intézkedik.
(3) Az átutalás teljesítéséhez a fedezetet az önkormányzati körbõl kikerülõ intézmények az önkormányzati nettó
finanszírozással kapcsolatos lebonyolítási számlák javára, legkésõbb 2012. május 18-i értéknappal biztosítják az
elõirányzat-felhasználási keretszámlájuk terhére. A fedezet meghatározása az intézményt mint társadalombiztosítási
kifizetõhelyet megilletõ – április hónapban az intézmény által ténylegesen kifizetett – társadalombiztosítási ellátás
figyelembevételével történik.
(4) A (3) bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a fedezetet 2012. május 21-én a Kincstár az
önkormányzati nettó finanszírozással kapcsolatos lebonyolítási számlák javára az intézmények
– elõirányzat-felhasználási keretszámlájuk – terhére, felhatalmazó levél nélkül benyújtott beszedési megbízással szedi
be.
(5) Az önkormányzati körbõl kikerülõ intézmények által – a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú
tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján – kifizetett bérkompenzáció fedezetét az intézményi átvételt követõen a központi
költségvetés biztosítja az intézmény részére. A központi költségvetésbõl elsõ alkalommal közvetlenül az intézmény
részére az április hónapra vonatkozó, a foglalkoztatottak részére május elején a munkabérrel együtt kifizetett
bérkompenzáció fedezetének biztosítása történik.

9. §

A Kincstár technikai adószámán nyilvántartott intézmények átvétele a biztosítotti bejelentés szempontjából
jogutódlásnak tekintendõ.

10. §

(1) Azon gazdasági társaságok tulajdoni hányadának Törvény szerinti átvétele során, amelyekben a Törvény
rendelkezései alapján a magyar állam többségi befolyással rendelkezik, a (2)–(5) bekezdésben meghatározottak
figyelembevételével kell eljárni.
(2) A Törvény, valamint e rendelet alkalmazása során a fenntartó részére megállapított kötelezettségek tekintetében a
gazdasági társaságok esetén fenntartó alatt a tulajdonost (a tulajdoni hányad erejéig) kell érteni abban az esetben, ha
az egészségügyi szolgáltató tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott
fenntartói jogokat – az egészségügyi szolgáltató alapító dokumentumában rögzítettek szerint – az egészségügyi
szolgáltató tulajdonosa gyakorolja.
(3) A gazdasági társaság a vonatkozó jogszabályok – ideértve a képesítési követelményekre elõírt rendelkezéseket is –
alapján köteles az egészségügyi intézmény fõigazgatójának és gazdasági igazgatójának feladatköre ellátására
pályázatot kiírni.
(4) A Törvény szerinti pályázat alapján történõ jogviszony létesítésekor a fõigazgató a gazdasági társaságokról szóló 2006.
évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. §-a szerinti vezetõ tisztségviselõnek minõsül. A gazdasági igazgató
– amennyiben a létesítõ okirat errõl nem rendelkezik – a Gt. 22. §-a szerinti vezetõ tisztségviselõnek minõsül. E rendelet
alapján a fõigazgató és a gazdasági igazgató a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 188/A. §-a
szerinti vezetõnek minõsül.
(5) A gazdasági társaság létesítõ okiratának ellenkezõ rendelkezései hiányában a gazdasági társaság fõigazgatója, illetve
gazdasági igazgatója a Törvény 11. § (4) bekezdésében meghatározott idõpontig tölti be feladatkörét. A gazdasági
társaság létesítõ okiratának ellenkezõ rendelkezése esetén a létesítõ okiratot módosítani kell.

2. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása
11. §

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2. §-a a következõ (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
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„(1a) A biztosított az (1) bekezdés szerinti szakellátásokat – az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 77. §-ában
meghatározott eset kivételével – a választása szerinti, az adott járóbeteg-szakellátás tekintetében érvényes
finanszírozási szerzõdéssel rendelkezõ egészségügyi szolgáltatónál veheti igénybe azzal, hogy a biztosított
tekintetében területi ellátási kötelezettséggel nem rendelkezõ egészségügyi szolgáltató – az (1b) bekezdésben
meghatározott kivétellel – az Ebtv. 18. § (3) bekezdésében meghatározott esetben megtagadhatja a biztosított
ellátását.
(1b) Amennyiben bejelentett tartózkodási hely, illetve bejelentett lakóhely hiányában nem állapítható meg, hogy a
biztosított tekintetében melyik egészségügyi szolgáltató rendelkezik területi ellátási kötelezettséggel, a biztosított
ellátását nem tagadhatja meg a hajléktalan személyek ellátására külön jogszabály alapján szerzõdött háziorvosi
ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató telephelye (ennek hiányában székhelye) szerint területileg ellátásra
kötelezett egészségügyi szolgáltató.
(1c) Az egészségügyi szolgáltató a honlapján és az ellátás nyújtásának helyén tájékoztatóban teszi közzé azoknak az
ellátásoknak a körét, amelyek esetében nem fogadja az ellátási területén kívülrõl érkezõ biztosítottakat. Ilyen ellátások
esetében a biztosítottat a betegfelvétel során szóban tájékoztatni kell arról, hogy van-e lehetõség a betegfogadási lista
alapján egy késõbbi idõpontban történõ ellátás-igénybevételre.
(1d) Az (1) bekezdésben nem szereplõ járóbeteg-szakellátások – a 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetek
kivételével – csak beutalóval vehetõek igénybe. Amennyiben a biztosított az (1) bekezdésben nem szereplõ
járóbeteg-szakellátást nem a beutalóban megnevezett egészségügyi szolgáltatónál szándékozik igénybe venni, úgy
kell tekinteni, hogy a biztosított nem rendelkezik beutalóval.”
12. §

(1) A Vhr. 3/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A biztosítottat – az Ebtv. 18. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével és a (2) bekezdésben
meghatározott kivétellel – a biztosított választása alapján ahhoz a – progresszivitási szintnek megfelelõ –
járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatóhoz, illetve abba a fekvõbeteg-gyógyintézetbe kell beutalni, amelyik ellátási
területéhez a beutaló szerinti ellátás tekintetében
a) a biztosított bejelentett lakóhelye,
b) a biztosított bejelentett tartózkodási helye, vagy
c) ha a beutaló orvos háziorvos (ideértve a hajléktalanok ellátására külön jogszabály alapján szerzõdött háziorvosi
ellátást nyújtó szolgáltatót is), akkor a háziorvos telephelye (ennek hiányában székhelye)
tartozik.”
(2) A Vhr. 3/A. §-a a következõ (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés alapján választott – beutaló szerinti – egészségügyi szolgáltató nem utasíthatja el a biztosítottat
arra hivatkozva, hogy nem rendelkezik a biztosított szempontjából területi ellátási kötelezettséggel.
(1b) Az egészségügyi szolgáltató nem tagadhatja meg a biztosított intenzív ellátását arra hivatkozva, hogy az
egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 5/A. § (7) bekezdése szerinti
nyilvántartásban szereplõ ellátási területe alapján nem rendelkezik a biztosított szempontjából területi ellátási
kötelezettséggel, ha az intenzív ellátás az ellátási területen kívülrõl fogadott biztosított szakellátásához – ide nem értve
az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 77. §-ában meghatározott ellátásokat – kapcsolódik.”
(3) A Vhr. 3/A. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A beutalónak tartalmaznia kell:
a) a beutaló orvos és munkahelyének azonosítására szolgáló adatot, megnevezését, kódját,
b) a biztosított nevét, TAJ-át,
c) a vizsgálatra vagy gyógykezelésre felkért szolgáltató nevét, intézményi azonosító kódját,
d) a beutaló orvos által végzett ellátást azonosító naplósorszámot, a beteg rövid kórelõzményét,
e) a beutaló diagnózis szöveges leírását, kódját,
f) annak megjelölését, hogy a beutalt biztosított tekintetében rendelkezik-e az adott szakellátás tekintetében a c) pont
szerinti egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel,
g) a beutaló kiállításának dátumát,
h) a (10b) bekezdés a) pontja szerinti idõpontot, ha az késõbbre esik a beutaló kiállításától számított 90. napnál.”
(4) A Vhr. 3/A. §-a a következõ (10b) és (10c) bekezdéssel egészül ki:
„(10b) A (10), illetve a (10a) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ beutaló
a) a 2. § (6) bekezdése szerinti ellátáshoz kapcsolódó ellátások esetében a beutaló orvos által a beutalón megjelölt
idõpontig, de legalább 90 napig,
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b) az a) pont alá nem tartozó esetben a kiállításától számított 90 napon belül
használható fel.
(10c) A (10b) bekezdés alkalmazásában a beutaló felhasználásának minõsül
a) a beutaló szerinti egészségügyi szolgáltatóhoz történõ bejelentkezés a beutaló szerinti ellátásra,
b) a beutaló szerinti ellátás igénybevételének megkezdése a beutaló szerinti egészségügyi szolgáltatónál, vagy
c) a beutaló szerinti ellátás igénybevétele a beutaló szerinti egészségügyi szolgáltatónál.”
13. §

A Vhr. 50. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól és egyes egészségügyi
tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelettel megállapított 3/A. §-ban
foglaltakat a 2012. július 1-jét követõ beutalásokra kell alkalmazni.”

3. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési
eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása
14. §

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. §-a a következõ (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Amennyiben a mûködési engedélyezési eljárást az egészségügyi államigazgatási szerv hivatalból folytatja le, az
egészségügyi szolgáltató az egészségügyi államigazgatási szerv felhívására megadja a mûködési engedély kötelezõ
tartalmi elemeinek megállapításához szükséges adatokat. Az adatok közlése érdekében az egészségügyi
államigazgatási szerv – legfeljebb két alkalommal – hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet, amelynek határideje 15 nap.
Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a hiánypótlás keretében a nyilatkozattételi felhívásnak nem tesz eleget vagy
valótlan adatot közöl, az egészségügyi államigazgatási szerv
a) a rendelkezésére álló adatok alapján dönt,
b) az eljárást megszünteti, vagy
c) a 20. § (1) bekezdése szerinti eljárási bírságot szab ki.
(11) Az egészségügyi államigazgatási szerv a (10) bekezdésben meghatározott esetben
a) a (10) bekezdés a) pontját alkalmazza, amennyiben az eljárás során keletkezett iratokból, az eljáró szerv
rendelkezésére álló egyéb adatokból, valamint az egészségbiztosító vagy a térségi betegút-szervezésért felelõs szerv
megkeresésének eredményeként, illetve a 9. § (1) bekezdésében meghatározott helyszíni ellenõrzés eredményeként a
hiányzó adatok pótolhatóak vagy megállapíthatóak,
b) a (10) bekezdés b) pontját alkalmazza, amennyiben
ba) a hiányzó adatok pótlására az a) pont szerinti eljárási cselekmények nem vezettek eredményre, és a szolgáltató
legalább kétszeri, a (10) bekezdésben foglalt határidõvel hiánypótlásra történõ felszólítása eredménytelen maradt,
feltéve, hogy az eljárás során nincs további lehetõség a hiányzó adatok pótlására, megállapítására,
bb) a mûködési engedély olyan kötelezõ tartalmi elemét – ideértve a 11. § (2) bekezdés c), l) és o) pontjában foglaltakat –
érinti az adatok hiánya, amelyet a finanszírozási szerzõdés megkötése szempontjából nem szükséges figyelembe venni,
vagy olyan szolgáltatót érint, amely nem vesz részt a közfinanszírozásban, vagy
bc) az adatok hiánya közremûködõ részére kiadandó mûködési engedély kötelezõ tartalmi elemeit érinti,
c) a (10) bekezdés c) pontját alkalmazza, amennyiben a szolgáltató pótolta a hiányzó adatokat, de az eljárás során,
különösen az egészségbiztosító vagy a térségi betegút-szervezésért felelõs szerv megkeresésének eredményeként,
vagy a 9. § (1) vagy (3) bekezdésében meghatározott helyszíni ellenõrzés során megállapítható, hogy a szolgáltató
valótlan adatokat közölt.”

4. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló
287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
15. §

A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Vr.) 1. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:
(A rendelet hatálya kiterjed)
„c) az országos várólista nyilvántartást vezetõ szervre és a központi várólistát mûködtetõ szervre.”
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16. §

A Vr. 2. §-a a következõ h)–k) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„h) országos várólista nyilvántartás: az intézményi várólistákkal kapcsolatos adatok országos nyilvántartása,
i) intézményi várólista vezetéséért felelõs személy: az intézményi várólista alapján fekvõbeteg-szakellátást nyújtó
szolgáltató szervezeti és mûködési szabályzatában erre kijelölt személy,
j) tervezett várakozási idõ: a beteg számára szükséges ellátás indikációjának szakorvos általi megállapítása és az ellátás
beteg általi igénybevételének lehetséges legkorábbi idõpontja közötti idõtartam,
k) tényleges várakozási idõ: a beteg számára szükséges ellátás indikációjának szakorvos általi megállapítása és az ellátás
beteg általi igénybevételének idõpontja közötti idõtartam.”

17. §

A Vr. a következõ 12/B. §-sal egészül ki:
„12/B. § (1) Az országos várólista nyilvántartást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vezeti.
(2) Az országos várólista nyilvántartást vezetõ szerv
a) kezeli a rendszer mûködtetéséhez szükséges valamennyi törzsadatot, az intézményi várólisták egységes országos
azonosítóját,
b) kezeli a várólista esetekre és a várólista esetek módosítására vonatkozó tranzakciós adatokat az aktuális állapotnak
megfelelõ várólista nyilvántartás biztosítása érdekében,
c) biztosítja, hogy a várólista nyilvántartás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által kezelt egyéb
nyilvántartásoknak megfelelõ adatokat kezeljen,
d) biztosítja, hogy az országos várólista nyilvántartás szakmai és nyilvános felülete – a személyes adatok védelmére
vonatkozó szabályok figyelembevételével – idõbeni és tartalmi azonossággal mûködjön,
e) az a)–d) pont szerinti feladatok ellátása érdekében ellenõrzi az általa kezelt adatokat, az adatokkal kapcsolatos
hibákról értesíti a térségi betegút-szervezésért felelõs szervet, illetve az érintett egészségügyi szolgáltatót.
(3) Az országos várólista nyilvántartást vezetõ szerv az országos várólista nyilvántartás adatai alapján ellenõrzi és
folyamatosan értékeli az intézményi várólisták helyzetét az ellátás biztonsága, elérhetõsége, a szakmai követelmények
érvényesítése céljából. Az értékelés eredményérõl rendszeresen tájékoztatja az egészségügyért felelõs minisztert, a
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetet, valamint az érintett egészségügyi
szolgáltatót.
(4) Az országos várólista nyilvántartást vezetõ szerv gondoskodik az országos várólista nyilvántartás nyilvános
honlapján keresztül a lakosság és a várólistán várakozók tájékoztatásáról a tervezett várakozási idõrõl, a várakozók
számáról szolgáltatónkénti és térségenkénti bontásban, valamint országos szinten.
(5) Az országos várólista nyilvántartást vezetõ szerv az országos várólista nyilvántartás alapján a tervezett várakozási
idõk optimalizálása érdekében – az Ebtv. 20. § (7b) bekezdésében foglaltakon túl – szakmai ellenõrzési intézkedéseket
kezdeményezhet az érintett egészségügyi szolgáltató fenntartójánál.
(6) Az országos várólista nyilvántartást vezetõ szerv – a térségi betegút-szervezési feladatok ellátása érdekében –
biztosítja a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet részére az online módon történõ
betekintést az országos várólista nyilvántartásba.”

18. §

A Vr. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § (1) Intézményi várólistát az 5. számú mellékletben meghatározott ellátások esetében, valamint az Ebtv. 20. §
(2) bekezdés b) pontja szerinti esetben kell vezetni.
(2) A várólistára történõ betegfelvétellel kapcsolatos feladatok ellátására egy szolgáltatón belül – az intézményi
várólista vezetéséért felelõs személyen túl – más személyek (a továbbiakban: intézményi várólista kezelését végzõ
személy) is kijelölhetõek a szervezeti és mûködési szabályzatában.
(3) Az intézményi várólistára történõ felvételt a beteg számára ellátást nyújtó fekvõbeteg-gyógyintézet orvosa
javaslatára az intézményi várólista vezetéséért felelõs személy vagy az intézményi várólista kezelését végzõ személy
kezdeményezi az országos várólista nyilvántartást vezetõ szervnél.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a beteg számára intézményi várólista alapján ellátást nyújtó
fekvõbeteg-gyógyintézet orvosának kell tekinteni az orvost abban az esetben is, ha a várólistára felvételt más
finanszírozott egészségügyi szolgáltató nevében eljáró orvosként javasolja.
(5) Amennyiben az Ebtv. 20. § (2b) bekezdése alapján az országos várólista nyilvántartást vezetõ szerv egyedi
azonosítót generál a beteg számára, azt elektronikusan megküldi a várólistára felvételt kezdeményezõ személynek, aki
felveszi a beteget az országos várólista nyilvántartást vezetõ szerv által mûködtetett honlapon keresztül az Ebtv.
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20/A. § (1) bekezdése szerinti adatok rögzítésével az intézményi várólistára. Abban az esetben, ha a várólistára felvételt
az intézményi várólista kezelését végzõ személy kezdeményezte, azt a felvétel napján az intézményi várólista
vezetéséért felelõs személy felülbírálhatja.
(6) Az intézményi várólista vezetéséért felelõs személy az országos várólista nyilvántartási rendszer, az adatátviteli
vonal vagy az intézményi rendszer hibája esetén a hiba megszûnését követõen a betegek megjelenési sorrendjének
megfelelõen küldi meg az (5) bekezdés szerinti adatokat az országos várólista nyilvántartást vezetõ szerv részére.
(7) Abban az esetben, ha az országos várólista nyilvántartást vezetõ szerv a várólistára felvétel kezdeményezését
követõen megállapítja, hogy az adott beteg adott ellátás vonatkozásában már másik intézményi várólistán szerepel,
errõl – a várólista nyilvántartási rendszeren keresztül – tájékoztatja a kezdeményezõ személyt. A kezdeményezõ
személy felajánlja a beteg számára az adatait már tartalmazó várólista és a kezdeményezéssel érintett várólista közötti
választás lehetõségét. Amennyiben a beteg a kezdeményezéssel érintett várólistát választja, az (5) bekezdésben
foglaltakat kell alkalmazni, és errõl az országos várólista nyilvántartást vezetõ szervet a honlapon keresztül értesíteni
kell. Az országos várólista nyilvántartást vezetõ szerv törli a beteg adatait azokról a várólistákról, amelyek alapján a
beteg választása szerint nem kerül sor ellátás igénybevételére.
(8) A kezdeményezõ személy tájékoztatja a várólistára felvételt javasló orvost és a beteget a várólistára történõ felvétel
tényérõl, a betegnek a várólista szerinti sorrendben való helyérõl és az ellátás igénybevételének várható idõpontjáról.
(9) Az intézményi várólista alapján igénybe vehetõ fekvõbeteg-szakellátást a beteg annál az egészségügyi
szolgáltatónál veheti igénybe, amelyik szolgáltató várólistáján szerepel.
(10) Ha az intézményi várólistára felvett beteg a (9) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató helyett másik
egészségügyi szolgáltatónál kívánja az ellátást igénybe venni, azt a napot kell a várólistára felvétel idõpontjának
meghatározásánál figyelembe venni, amikor az utóbbi egészségügyi szolgáltatónál a várólistára felvételre került. Ha
az utóbbi egészségügyi szolgáltatónál az (5) bekezdésben foglaltak szerint felvételre kerül a várólistára a beteg, az
országos várólista nyilvántartásért felelõs szerv törli a beteget a korábbi szolgáltató intézményi várólistájáról és errõl
egyidejûleg tájékoztatja a korábbi szolgáltatót.
(11) Abban az esetben, ha az ellátás igénybevételének idõpontja eltér a beteggel korábban közölt tervezett
idõponttól, errõl a beteget haladéktalanul tájékoztatja az intézményi várólista vezetéséért felelõs személy, illetve az
intézményi várólista kezelését végzõ személy.
(12) Amennyiben a beteg kezelõorvosa a beteg jelzése alapján vagy a beteg vizsgálata során észleli, hogy az
intézményi várólistán lévõ beteg az ellátás igénybevételére a várólistán megadott idõpontban – a beteg állapotában
bekövetkezett változás miatt – nem alkalmas, akkor azt haladéktalanul jelzi az intézményi várólista vezetéséért felelõs
személynek, illetve az intézményi várólista kezelését végzõ személynek. Ez esetben a beteg az ellátást az
igénybevételére történõ alkalmasság orvosi vizsgálattal történõ megállapítását követõ – a várólistán elfoglalt helye
szerinti – lehetõ legkorábbi idõpontban kapja meg. A halasztás a beteg várólistán elfoglalt helyét kedvezõtlenül nem
módosíthatja, amennyiben azonban annak szakmai feltételei fennállnak, az adott beavatkozás más – a várólistán lévõ
soron következõ – betegnél is elvégezhetõ. A beteg alkalmasságát az ellátás igénybevételére a kezelõorvos jelzi az
intézményi várólista vezetéséért felelõs személynek, illetve az intézményi várólista kezelését végzõ személynek, aki az
értesítést követõen a kezelõorvossal egyeztetve megjelöli az új idõpontot.
(13) Amennyiben az intézményi várólistán szereplõ beteg állapota miatt a beteg ellátása – az ellátás várható
idõpontját megelõzõn – azonnal szükséges, a beteg a várólista sorrendtõl függetlenül igénybe veheti az ellátást. Errõl
a kezelõorvos tájékoztatja az intézményi várólista vezetéséért felelõs személyt, illetve az intézményi várólista kezelését
végzõ személyt, aki az országos várólista nyilvántartást vezetõ szerv felé jelzi az azonnali ellátás tényét és a beteg
egyedi azonosítóját.
(14) A beteg a (12) bekezdésben nem szabályozott esetben legkésõbb az ellátás várható idõpontját megelõzõ 5. napig
kezdeményezheti az intézményi várólista vezetéséért felelõs személynél, illetve az intézményi várólista kezelését
végzõ személynél az ellátás várható idõpontjának késõbbi idõpontra történõ halasztását. Amennyiben az ellátás
várható idõpontjának elhalasztása miatt keletkezõ várakozási idõ meghaladja az adott ellátás tekintetében – a beteg
állapotának figyelembevételével – a szakmailag elfogadható idõtartamot, az ebbõl eredõ kockázatokról a beteget a
kezelõorvos tájékoztatja.
(15) Az intézményi várólista alapján nyújtott ellátás befejezését követõ napon az intézményi várólista vezetéséért
felelõs személy törli az intézményi várólistából a beteg adatait.
(16) Abban az esetben, ha a beteg nem jelenik meg a számára megadott napon az ellátás igénybevétele céljából a
szolgáltatónál, és ezt elõzetesen nem jelezte a (14) bekezdésben foglaltak szerint, valamint a (12) bekezdésben
meghatározott eset sem áll fenn, az intézményi várólista vezetéséért felelõs személy új idõpontot jelölhet meg az
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ellátás igénybevételére, amirõl egyidejûleg tájékoztatni kell a beteget. Ha a beteg az új idõpontban sem jelenik meg a
szolgáltatónál, az új idõpontot követõ 30. napon törölni kell az adatait az intézményi várólistáról. Annak a betegnek az
adatait, akinek az egészségi állapotában olyan változás áll be, amely az adott beavatkozás elvégzését véglegesen
lehetetlenné vagy orvos-szakmai szempontból indokolatlanná teszi, a törölni kell a várólistáról.
(17) Az intézményi várólistákkal kapcsolatos, az (1)–(16) bekezdésben foglalt nyilvántartási és adatkezelési feladatok
ellátása az országos várólista nyilvántartást vezetõ szerv által mûködetett központi informatikai rendszeren keresztül,
online módon történik.”
19. §

(1) A Vr. 13/B. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Az egészségügyi szolgáltató a betegfogadási listáról, az azonnali ellátást igénylõ, valamint a keresõképtelenség
miatti soron kívüli esetekrõl – a (4) és a (9) bekezdésre is figyelemmel – elektronikus úton, személyazonosításra
alkalmatlan módon, minden hónap 15. napjáig – a tárgyhónapot megelõzõ hónap vonatkozásában – a 6. számú
melléklet szerinti adattartalommal jelentést küld az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére.
(2) Az egészségügyi szolgáltató az intézményi várólistáról a 8. számú melléklet szerinti adattartalommal, az országos
várólista nyilvántartás vezetésére szolgáló rendszeren keresztül, online jelentést küld az országos várólista
nyilvántartást vezetõ szerv részére.”
(2) A Vr. 13/B. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Azt a beteget, aki a tárgyhónapot megelõzõ hónapban a (2) és (3) bekezdés szerinti jelentés tárgyát képezõ ellátást
nem kapta meg vagy nem vette igénybe, az ellátás igénybevételének hónapjáig minden tárgyhavi jelentésben fel kell
tüntetni, azzal, hogy a beteg sorszáma nem változhat. Azt a beteget, aki a betegfogadási listán az ellátás
igénybevételének idõpontjaként meghatározott idõponttól számított 2 hónap elteltével az ellátást nem vette igénybe
és az ellátás igénybevételének elhalasztását sem a beteg, sem kezelõorvosa nem kezdeményezte, valamint azt a
beteget, akinek az egészségi állapotában olyan változás áll be, amely az adott beavatkozás elvégzését véglegesen
lehetetlenné vagy orvos-szakmai szempontból indokolatlanná teszi, a betegfogadási listáról törölni kell.”
(3) A Vr. 13/B. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A betegfogadási listáról történõ jelentés elkészítéséhez az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a honlapjáról
ingyenesen letölthetõ számítógépes szoftvert biztosít.”
(4) A Vr. 13/B. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Az egészségügyi szolgáltató – az (1) bekezdésben rögzített gyakorisággal – elektronikus úton jelentést küld az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére arról, hogy az egyes betegfogadási listái esetében az újonnan jelentkezõ,
sürgõs ellátást nem igénylõ betegeket milyen várható várakozási idõn belül tudja fogadni.”

20. §

A Vr. a következõ 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A. § A települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól és egyes
egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelettel megállapított 2. §
h) pontja szerinti országos várólista nyilvántartás létrehozása érdekében az egészségügyi szolgáltatók 2012. június
10-éig megküldik az országos várólista nyilvántartást vezetõ szerv részére az adott ellátás tekintetében intézményi
várólistán szereplõ betegek adatait. Amennyiben a beérkezett adatok alapján az országos várólista nyilvántartást
vezetõ szerv megállapítja, hogy ugyanaz a beteg ugyanazon ellátás tekintetében egyidejûleg több intézményi
várólistán is szerepel, 2012. június 15-éig felhívja a legkésõbbi bejelentkezés szerinti intézményi várólista vezetéséért
felelõs személyt arra, hogy 5 napon belül tájékoztassa az érintett beteget az intézményi várólisták közötti választás
lehetõségérõl és a határidõn belüli választás elmulasztásának következményeirõl. Amennyiben a beteg a
tájékoztatástól számított 10 napon belül nem választ intézményi várólistát, a legkésõbbi bejelentkezési idõpontot és
várólistát kell figyelembe venni.”

21. §

(1) A Vr. 6. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) A Vr. a 3. melléklet szerinti 8. számú melléklettel egészül ki.

5. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
22. §

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Eftv. vhr.) 1. §-a a következõ (3b) bekezdéssel egészül ki:
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„(3b) Nem minõsül többletkapacitásnak az (1) bekezdés szerinti kapacitás, ha az a Tv. 4. §-a alapján indult eljárások
eredményeként a szakellátási kapacitásoknak és az ellátási területeknek az egészségügyi szolgáltatót érintõ változása
miatt kerül megállapításra az egészségügyi szolgáltató számára.”
23. §

Az Eftv. vhr. 4/B. §-a a következõ (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A (2) bekezdés szerinti eljárás hivatalból, illetve bármely mûködési engedéllyel rendelkezõ egészségügyi
szolgáltató fenntartójának kérelmére indulhat.”

24. §

(1) Az Eftv. vhr. 5/A. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kötelezõ egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosult személy (a továbbiakban: biztosított) annak
az egészségügyi szolgáltatónak az ellátási területéhez tartozik, amelyik területi ellátási kötelezettsége a jogosult
bejelentett tartózkodási helye, ennek hiányában bejelentett lakóhelye szerinti településre, illetve településrészre
kiterjed.”
(2) Az Eftv. vhr. 5/A. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (2) bekezdés a), c), d), f) és g) pontja szerinti esetben az egészségügyi szolgáltató ellátási területe
megállapítható a speciális ellátotti kör meghatározásával is.”
(3) Az Eftv. vhr. 5/A. § (5b) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5b) Abban az esetben, ha a 2. számú mellékletben valamelyik szakma másik, az egészségügyi szolgáltatók és
mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrõl szóló rendelet szerint külön
szakmakóddal rendelkezõ szakmát is magában foglal, az ellátási területet szakmakódok szerinti bontásban
külön-külön is meg lehet állapítani, függetlenül attól, hogy a szakmakód szerinti bontás progresszivitási szint vagy
egyes beavatkozások köre alapján történik.”
(4) Az Eftv. vhr. 5/A. §-a a következõ (5d) és (5e) bekezdéssel egészül ki:
„(5d) A Tv. 5/A. § (11) bekezdés e) pontja alapján – az (5) bekezdésben foglaltakon túl – nem kell figyelembe venni a
térséghatárt
a) a rehabilitációs szakellátások esetében,
b) a Tv. 5/A. § (9) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetekben,
c) a nyugat-közép-magyarországi, az észak-közép-magyarországi és a dél-közép-magyarországi térségek Pest
megyéhez és Budapesthez tartozó területei tekintetében,
d) a stroke ellátás esetében.
(5e) Nem kell ellátási területet megállapítani a multidiszciplináris intenzív ellátások kivételével a 2. számú melléklet
A) részének 53. és 57. pontja szerinti ellátások esetében, valamint az egynapos ellátások esetében.”

25. §

Az Eftv. vhr. 17/A. §-a a következõ (9)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A Tv. 14. §-ának a települési önkormányzatok fekvõbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérõl és az átvételhez
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvénnyel megállapított (8) bekezdése szerinti
– még nyilvántartásba nem vett – tartalékkapacitások felosztása során a 4/B. § (2)–(2b) bekezdését kell alkalmazni.
(10) A települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól és egyes egészségügyi
tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.)
megállapított 5/A. §-t a konszolidációs törvény 7. § (2) bekezdése alapján megindult és a Módr4. 24. §-ának
hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.
(11) A Módr4. által megállapított 1. § (3b) bekezdését a konszolidációs törvény 7. § (2) bekezdése, illetve a Tv. 14. §
(4) bekezdése alapján indult eljárásokban is alkalmazni kell.”

26. §

(1) Az Eftv. vhr. 2. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(2) Az Eftv. vhr. 4. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

27. §

Hatályát veszti az Eftv. vhr. 6. § (4) és (6) bekezdése.

28. §

Az Eftv. vhr.
a) 1. § (1b) bekezdésében a „fekvõbeteg-szakellátást” szövegrész helyébe a „szakellátást” szöveg,
b) 4. § (6) bekezdés a) pontjában a „2 évnél” szövegrész helyébe a „3 évnél” szöveg,
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4/B. § (2a) bekezdésében a „hogy nem lehet a krónikus fekvõbeteg-szakellátási kapacitást aktív
fekvõbeteg-szakellátási kapacitásra változtatni” szövegrész helyébe a „hogy – a krónikus fekvõbeteg-szakellátási
kapacitás egynapos ellátási kapacitásra történõ változtatásának kivételével – nem lehet a krónikus
fekvõbeteg-szakellátási kapacitást aktív fekvõbeteg-szakellátási kapacitásra változtatni”,
15/B. § (1) bekezdésében a „15. § (8) és (10)–(12) bekezdését” szövegrész helyébe a „15. § (8), (10) és
(11) bekezdését” szöveg,
15/B. § (8) bekezdésében az „a döntésrõl tájékoztatja az államháztartásért felelõs minisztert” szövegrész helyébe
az „a döntése akkor érvényes, ha ahhoz az államháztartásért felelõs miniszter a 15. § (12) bekezdésében foglaltak
szerint hozzájárult” szöveg,
17/A. § (5) bekezdésében az „(a továbbiakban: Ktv.)” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: konszolidációs
törvény)” szöveg,
17/A. § (7) bekezdésében az „a Ktv. 7. § (2) és (4) bekezdése” szövegrész helyébe az „a konszolidációs törvény 7. §
(2) és (4) bekezdése” szöveg,
17/A. § (8) bekezdésében az „a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati
intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi
CLIV. törvény (a továbbiakban: konszolidációs törvény)” szövegrész helyébe az „a konszolidációs törvény” szöveg,
17/A. § (8) bekezdésében a „2012. május 1-jétõl” szövegrész helyébe a „2012. július 1-jétõl” szöveg

6. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény szerinti kutatásfejlesztési
tevékenység után igénybe vehetõ engedményekre vonatkozó részletes szabályokról szóló
162/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása
29. §

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény szerinti kutatásfejlesztési tevékenység után igénybe vehetõ
engedményekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 162/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „Gyftv. 36. § (7) bekezdése” szövegrészek,
b) 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) és (2) bekezdésében, 4. §-ában a „Gyftv. 36. § (7) bekezdése” szövegrész
helyébe a „Gyftv. 36. § (10) bekezdése” szöveg lép.

7. Az egészségbiztosítási szervekrõl szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
30. §

Az egészségbiztosítási szervekrõl szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése a következõ x) ponttal
egészül ki:
(Az OEP ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében)
„x) vezeti az országos várólista nyilvántartást és ellátja az országos várólista nyilvántartással kapcsolatban külön
jogszabályban meghatározott feladatokat.”

8. 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
31. §

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról,
valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. §
(5) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet jelöli ki)
„g) a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény 2. § (9) bekezdése,”
(szerinti feladatok ellátására.)
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9. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló
59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosítása
32. §

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. § m) és n) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A GYEMSZI feladatkörében – a miniszter egészségüggyel és egészségbiztosítással összefüggõ ágazati feladatai keretében –
a külön jogszabályokban meghatározottak szerint)
„m) gyakorolja a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:
MÖKtv.), a települési önkormányzatok fekvõbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérõl és az átvételhez kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) alapján az állam fenntartásába,
illetve tulajdonába került egészségügyi intézmények, továbbá az országos gyógyintézetek felett az egyes fenntartói,
valamint a hatáskörébe tartozó költségvetési szervek tekintetében a középirányítói jogokat, a gazdasági társaságok
tekintetében a tagsági jogokat, valamint az alapítványok esetében az alapítói jogokat,
n) gyakorolja az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény
alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmény felett, továbbá az egészségügyért
felelõs miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató felett az egyes fenntartói, valamint a hatáskörébe
tartozó költségvetési szervek tekintetében a középirányítói jogokat,”

33. §

Az R. 2/A. §-ában az „a MÖKtv. alapján átvett egészségügyi intézmények és a gyógyító-megelõzõ ellátás országos
szakintézetei” szövegrész helyébe az „a MÖKtv., illetve a Ttv. alapján átvett egészségügyi intézmények és az országos
gyógyintézetek” szöveg lép.

34. §

Hatályát veszti az R. 2. § o) pontja.

10. A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával,
a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek
átvételével összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
módosítása
35. §

(1) A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei
önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggõ
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mikr.) 20. §-a a
következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Nem kell ellátási területet megállapítani a multidiszciplináris intenzív ellátások kivételével a Vhr. 2. számú
melléklet A) részének 53. és 57. pontja szerinti ellátások esetében, valamint az egynapos ellátások esetében.”
(2) A Mikr. 20. §-a a következõ (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A Törvény 7. § (3) bekezdés e) pontja alapján – a Vhr. 5/A. § (5) bekezdésében foglaltakon túl – nem kell
figyelembe venni a térséghatárt
a) a rehabilitációs szakellátások esetében,
b) a Eftv. 5/A. § (9) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetekben,
c) a Vhr.-ben meghatározott nyugat-közép-magyarországi, észak-közép-magyarországi és dél-közép-magyarországi
térségek Pest megyéhez és Budapesthez tartozó területei tekintetében, és
d) a stroke ellátások esetében.”

36. §

A Mikr. a következõ 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § (1) A Törvény 7. § (2) bekezdése alapján indult eljárások ügyintézési határideje meghosszabbodik a 19. §
(4) bekezdésében – a települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól és
egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr.) – megállapított határidõig.
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(2) A Módr. 35. §-ával és 38. §-ával megállapított rendelkezéseket a Törvény 7. § (2) bekezdése alapján indult és a Módr.
35. §-a, valamint 38. §-a hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokban alkalmazni kell, a Módr. 37. §-ával hatályon
kívül helyezett rendelkezéseket a Törvény 7. § (2) bekezdése alapján indult és a Módr. 37. §-a hatálybalépésekor
folyamatban lévõ eljárásokban nem kell alkalmazni.”
37. §

Hatályát veszti a Mikr.
a) 18. (1) bekezdésében az „a 2011. évi adatok alapján” szövegrész,
b) 20. § (4) és (5) bekezdése.

38. §

A Mikr.
a) 19. § (4) bekezdésében a „40 napon belül” szövegrész helyébe a „2012. május 31-éig” szöveg,
b) 19. § (5) bekezdésében a „2012. május 1-jét” szövegrész helyébe a „2012. július 1-jét” szöveg,
c) 20. § (10) bekezdésében az „5/A. § (1)-(3)” szövegrész helyébe az „5/A. § (1)–(3a)” szöveg
lép.

11. Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
39. §

(1) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.)
Korm. rendelet 65. §-ában az Eftv. vhr. 5/B. §-a a következõ (5a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(5a) Amennyiben az 5/A. § (5e) bekezdése alapján nem kerül megállapításra ellátási terület, a 2. számú melléklet
A) részének 53. és 57. pontja szerinti ellátások esetében a nyilvántartásban az adott egészségügyi szolgáltató számára
az aktív fekvõbeteg-szakellátásban megállapított ellátási területek összességét kell az adott kapacitáshoz tartozó
ellátási területként rögzíteni.”
(2) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.)
Korm. rendelet 108. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az 58. § (1) bekezdése, a 65. §, valamint a 72. § c) pontja 2012. július 1-jén lép hatályba.”
(3) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.)
Korm. rendelet 108. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A 64. § (3) bekezdése nem lép hatályba.”
(4) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.)
Korm. rendelet 108. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ez a rendelet 2012. július 2-án hatályát veszti.”

12. A Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók
adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról és az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 337/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
40. §

A Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére
fordítható konszolidációs támogatásról és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 337/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet 3. §-a a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az egészségügyi szolgáltató köteles a lemondásról a (2) bekezdésben meghatározott esetben 2012. május 10-éig
nyilatkozni a finanszírozónak és a lemondást követõ 10 napon belül a nyilatkozatban meghatározott támogatási
összeget visszatéríteni.
(2b) A visszatérítés határidejének eredménytelen elteltét követõen a finanszírozó jogosult a visszatérítendõ
támogatási összeget levonni az egészségügyi szolgáltató részére esedékes június havi finanszírozási összegbõl.”
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13. Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása
41. §

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2012. (II. 14.) Korm.
rendelet 26. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A 14. és a 15. §, valamint a 3. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2013. január 2-án hatályát veszti.”

14. Egyéb rendelkezések
42. §

Hatályát veszti a megyei önkormányzat egészségügyi intézményei és a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi
intézményei átvételének részletes szabályairól szóló 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése.

15. Záró rendelkezések
43. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Az 1–5. § és a 7–10. § 2012. május 1-jén lép hatályba.
A 11–13. §, a 15–19. §, a 24. § (4) bekezdése és a 30. § 2012. július 1-jén lép hatályba.
Ez a rendelet 2013. január 1-jén hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelethez
Átadás-átvételi és birtokbaadási jegyzõkönyv
amely létrejött
egyrészrõl:
........................................... Települési Önkormányzat
Székhelye:
Képviseli:
Törzsszáma:
Adószáma:
mint átadó (a továbbiakban: Átadó)
másrészrõl:
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet
Székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Stat. számjele: 15324683 7120 312 01
Adószáma: 15324683-2-43
Bankszámlaszáma: 10032000-01490576-00000000
Képviseli: ..................... fõigazgató
mint átvevõ (a továbbiakban: Átvevõ)
harmadrészrõl
........................................... (intézmény)
Székhelye:
Képviseli: ………………….(fõigazgató)
Törzsszáma:
Adószáma:
mint átvett intézmény
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negyedrészrõl (amennyiben a települési önkormányzat a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet tulajdonával
rendelkezik):
a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet
Székhelye:
Képviseli:
Törzsszáma:
Adószáma:
– együttesen: Felek – között.
Az átadás-átvétel idõpontja és helye:
……………………………………...

Az átadás részletes feltételei
Átadó átadja az Átvevõ részére:
a) a rendelkezésére álló, az átadásra kerülõ intézmények mûködéséhez kapcsolódó vagy azt elõsegítõ jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok jogszerû
mûködését biztosító alapító, létesítõ okiratok, az alapító, illetve a fenntartó által jóváhagyott szabályzatok, és
kiadott mûködési engedélyek eredeti, illetve hitelesített példányait, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba vett
intézmények törzskönyvi kivonatát, a cégnyilvántartásba bejegyzettek esetében cégkivonatot, a bírósági
nyilvántartásba bejegyzettek esetében a hatályos adatokról szóló kivonatot;
b) a települési önkormányzat által tett, illetve az általa fenntartott és átadásra kerülõ intézményekre háruló, az
átadás-átvétel napján hatályos, illetve ezt követõen hatályba lépõ kötelezettségvállalásokról és az egyéb
kötelezettséget alapító intézkedésekrõl szóló iratokat tételesen, szükséges magyarázatokkal ellátva;
c) az átadásra kerülõ intézményekkel kapcsolatos európai uniós, illetve hazai és egyéb nemzetközi társfinanszírozott
projektekkel kapcsolatos dokumentumokat;
d) az átadás-átvétel napján hatályos, illetve késõbb hatályba lépõ, harmadik személlyel szemben fennálló, adott
esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de érvényesíthetõ bármilyen jogosultságról, igényrõl, a vitatott,
adott esetben per vagy más vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésrõl, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és
annak indokairól szóló dokumentumokat, külön kiemelve az európai uniós programokkal kapcsolatos vitás
kérdéseket;
e) az eszköz- és vagyonleltárról (ingatlanok jegyzéke figyelemmel azok terheire, ingó vagyon és egyéb
vagyonelemek összesített kimutatása), a vagyoni értékû jogról és az adósságállományról szóló dokumentumokat;
szállítói tartozások igazolását, beleértve azon szállítói tartozásokat is, amelyek mögött teljesített szolgáltatás,
elvégzett munka áll, azonban a szállító részérõl a számla kiállítására még nem került sor, valamint a hatályos
szerzõdéseket;
f) az átadott ingatlanok mûszaki állapotát bemutató mûszaki katasztert, külön kitérve egy aktuális állapotfelmérésre
és problémafeltárásra, rögzítve az azonnal elvégzendõ felújítások és beruházások, a folyamatban lévõ felújítások
és beruházások, továbbá a feltárt halasztható és még el nem végzett felújítások és beruházások körét;
g) az intézmények költségvetési helyzetérõl, a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, az elõzõ évi beszámolóról,
valamint a 2012. évi költségvetésrõl szóló dokumentumokat, minden egyéb, mûködtetéshez, fenntartáshoz
kapcsolódó dokumentumot;
h) az intézmény saját bevételeként képzõdött és az önkormányzat által elvont, de igénylési kérelem ellenére vissza
nem utalt összegrõl havi bontásban kimutatást.
Az Átvevõ az Átadó rendelkezésére bocsátja a dokumentáció átadásához szükséges iratlistát és adattáblákat, a bekért
dokumentumok eredeti formátumban vagy feldolgozott módon jelen átadás-átvételi és birtokbaadási jegyzõkönyv
mellékletét képezik.
A dokumentumok eredeti példányai tételes iratjegyzékkel fizikailag és elektronikusan, a csak feldolgozásra kért
dokumentumok csak elektronikusan kerülnek átadásra.
Az Átvevõ az intézmények gazdálkodására, mûködésére vonatkozó dokumentumokat és adatokat közvetlenül az
intézményektõl kéri.
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Az átadott intézmények köre

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Az intézményi kör átadása során minden átadásra kerülõ intézmény esetében rögzíteni kell:
Az intézmény nevét, szervezeti formáját, az intézményi feladatellátás helyét, továbbá azt, hogy az intézmény
fenntartására milyen finanszírozási formában kerül sor, az ingatlanon (ingatlanokon) milyen jogok és kötelezettségek
szerepelnek (használati kötelmek, perfeljegyzések, fenntartási kötelezettségek).
Az átvett intézmény költségvetési, vagyoni, személyi, igazgatási és szakmai helyzetét, a megfelelõ tételes kimutatások
átadásával.
Az intézményi szerzõdésállományt, ezen belül a szerzõdés típusát (szállítói szerzõdések, megbízási szerzõdések,
lízingszerzõdések, hitel és kölcsön szerzõdések, támogatási szerzõdések, bankszámlavezetésre és
kötvénykibocsátásra vonatkozó szerzõdések), ide értve azon megállapodásokat is, amelyek pénzügyi és/vagy jogi
kötelezettséget és jogot keletkeztethetnek. Ezen belül külön kimutatva az intézmény Európai Unió által, egyéb
nemzetközi forrásból, valamint hazai forrásból finanszírozott pályázataihoz kapcsolódó folyamatban lévõ vagy már
teljesített, de fenntartási kötelezettséggel rendelkezõ szerzõdésállományt.
Az intézményi követelésállományt, valamint az intézményi rövid és hosszú lejáratú kötelezettségállományt.
Az intézménynél folyamatban lévõ peres ügyeket.
Az intézmények személyügyi adatait. Az átadott intézményi létszámot intézményenként kell rögzíteni. Külön rögzíteni
szükséges a betöltetlenül átadott státuszok számát.
Az intézmény által használt ingatlanok mûszaki állapotát bemutató mûszaki katasztert, külön kitérve egy aktuális
állapotfelmérésre és problémafeltárásra, rögzítve az azonnal elvégzendõ felújításokat és beruházásokat, a
folyamatban lévõ felújításokat és beruházásokat, továbbá a feltárt halasztható és még el nem végzett felújításokat és
beruházásokat.
Az intézmény teljes vagyonleltárát:
a) ingatlanvagyon tekintetében az ingatlanok adatainak, továbbá a könyv szerinti értékének és az utolsó
vagyonértékelésének bemutatásával, eszközkarton csatolásával,
b) az ingó vagyon tekintetében az eszközkarton csatolásával,
c) vagyoni értékû jogok (mérleg szerint),
d) szellemi termékek – találmány, iparjogvédelemben részesülõ szabadalom és ipari minta, szerzõi védelemben
részesülõ szoftver termékek és egyéb szellemi alkotások, jogvédelemben nem részesülõ, de titkosság révén
monopolizált know-how és gyártási eljárás, védjegy (mérleg szerint).
Az intézmény közbeszerzéseinek bemutatását.
Az átvett intézmények szállítói tartozásainak és egyéb kötelezettségeinek bemutatását.
A 2012. április 30-án fenntartott pénzforgalmi számlaszámok megjelölését és az azon található összegeket.
Az adott intézményre vonatkozó intézményi költségvetés várható teljesülésérõl szóló, 2012. ............... fordulónappal
elkészített adatszolgáltatást.
Az intézmény által irányított, felügyelt, alapított gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, illetve azon
intézményeket, ahol az intézmény tagsági joggal rendelkezik, valamint ezek költségvetési, vagyoni, személyi,
igazgatási és szakmai helyzetét, a megfelelõ tételes kimutatásokat.
Átadó és Átvevõ kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az intézmények, illetve vagyon átadásával
összefüggésben egyes ingatlanok közös kezelésbe, használatba és üzemeltetésbe kerülnek, a kiadások megosztása és
a használati jog rendezése érdekében 2012. ...............-ig ingatlanonkénti bontásban külön megállapodást kötnek. Az
Átvevõ kötelezettséget vállal arra, hogy ugyanilyen tartalmú megállapodást köt azon ingatlanok tekintetében is az
érintett ingatlanok vagyonkezelõjével, ahol az ingatlan közös használata nem az Átadóval, hanem más szervezettel
történik.
Az intézmények jövõbeni kincstári feladatainak átvételét a Magyar Államkincstár megyei szervének vezetõje
megbízásából a Magyar Államkincstár kijelölt munkatársai végzik (intézményi számlavezetés, e-Adat-rendszer
bevezetése, bérszámfejtés, a vagyonnal kapcsolatos feladatok, illetve a fenntartóváltás egyszeri bejegyzése).
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A vagyon átadása
A 2012. május 1-jével a Törvény alapján az Átvevõ által átvett vagyon – mely jelen jegyzõkönyv mellékletében
meghatározásra kerül – az érintett egészségügyi intézmény használatába, hasznosításába, birtokába került.
A Felek megállapítják, hogy külön erre vonatkozó megállapodás (pl. vagyonkezelõi szerzõdés) megkötéséig az
intézmény a vagyont ezen jogcímen használja, hasznosítja és birtokolja, amennyiben nincs a vagyonra megkötött
érvényes vagyonkezelõi szerzõdése.
Köztisztviselõk, közalkalmazottak, munkavállalók (foglalkoztatottak) átadása.
Az Átadó hivatalában az intézmények fenntartói feladatait ...... fõ végezte.

Jogutódlás
Az Átvevõ a fenntartói, tulajdonosi jogkörben általános jogutódként lép az Átadó helyébe. Az Átadó és az Átvevõ az
Átadó által megkötött szerzõdéseket közösen áttekintik és rögzítik, hogy mely szerzõdések esetében szükséges a
szerzõdések átkötése, és az Átadó mely szerzõdéseket szünteti meg, illetve módosítja.

Gazdasági társaságok tagsági jogainak átvételi szabályai
Az állami tulajdonba kerülõ gazdasági társaságokban a tagsági jogosítványokat 2012. május 1-jétõl a GYEMSZI
gyakorolja.

Az Európai Unió által, illetve egyéb nemzetközi forrásokból társfinanszírozott projektekkel kapcsolatos
átadás-átvétel részletes szabályai
Az átadási kötelezettség a teljes projektállomány dokumentációjára vonatkozik, figyelemmel a lezárt, valamint a
fenntartási idõszakban lévõ projektekre is.
A projektek átadás-átvétele, valamint a jogutódlás átvezetése során Felek a vonatkozó hatályos jogszabályok,
miniszteri utasítások, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által készített eljárásrend szerint járnak el.

Egyéb rendelkezések
A vagyonelemek átadásánál-átvételénél a 2012. április 30-ai nyilvántartási érték állapotot veszik alapul.
Az átadásra-átvételre kerülõ vagyon nyilvántartásokba való ki- és bevezetésének dátuma 2012. május 1. Az állami
vagyon növekedése az Átvevõ kataszteri jelentése által valósul meg.
Átadó és Átvevõ kapcsolattartókat jelöl ki, akik az átadás-átvétellel összefüggõ teendõket egyeztetik, illetve
gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések elõkészítésérõl.
Átadó által kijelölt kapcsolattartó:
Neve:
Beosztása:
Elérhetõsége:
Átvevõ által kijelölt kapcsolattartó:
Neve:
Beosztása:
Elérhetõsége:
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Jelen jegyzõkönyv ..... eredeti példányban készült és ..... számozott oldalból áll, amelybõl ..... példány az Átadót, .....
példány az Átvevõt, ..... példány a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezetet illeti meg. A jegyzõkönyv mellékletei 1 eredeti
példányban készülnek, mely tõpéldányok az Átvevõnél vannak. Az Átvevõ a tõpéldány elektronikus másolati
példányait 2012. ..............-ig köteles az aláírók rendelkezésére bocsátani.
.................., 2012. ...................
.....................................................................................
polgármester
átadó

................................................................................
fõigazgató
átvevõ

jegyzõ
......................................................................................

intézményvezetõ
................................................................................

A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet részérõl:
...................................................
Mellékletek:
A) Melléklet – Átadó teljességi nyilatkozata
B) Melléklet – Fenntartótól bekért adatok, táblázatok, dokumentumok listája
C) Melléklet – Intézményektõl bekért adatok, táblázatok, dokumentumok listája
D) Mellékletek – Dokumentumok
E) Mellékletek – Kimutatások és táblázatok

2. melléklet a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Betegfogadási listáról szóló jelentés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére
(Járóbeteg-szakellátás esetén szakrendelésenként)
A jelentés adattartalma a következõ:
Intézmény Intézmény Szakrendelés Listára kerülés
kódja
telephelye (járó)
dátuma
[éééé/hh/nn]

Napi
Azonnali (akut) Esemény* Esemény
sorszám beavatkozás
dátuma
(A)/Halaszt[ééééhhnn]**
ható
beavatkozás (H)
/Keresõképtelenség miatti
beavatkozás (K)

* Események
Az adott
Ellátást a beteg megkapta a jelentõ intézményben normál rend szerint
hónap
Ellátást a beteg megkapta a jelentõ intézményben, de valamilyen szakmai ok vagy a
során
keresõképtelenség miatti soron kívüliség miatt a listához képest elõrehozva
ellátott
betegek
Az adott
Halasztás szakmai okokból (ideiglenes alkalmatlanság)
hónap
Halasztás kapacitáshiány miatt
során nem Halasztás a beteg kérésére
ellátott
A beteg nem jelent meg
betegek
Egyéb okból aktualitását vesztette
Nincs esemény (várakozás)
** Esemény dátuma:
Csak igénybevett ellátás estén kitöltendõ.

NOR
ELO

HSZ
HKH
HBK
NJM
EOA
NES
”
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3. melléklet a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelethez
„8. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Várólista jelentés az országos várólista nyilvántartást vezetõ szerv részére
A jelentés adattartalma a következõ:
Sorszám
Adattartalom
1
Az országos várólista eset publikus azonosítója
2
Várólista kódja
3
Várólista eset státusza
4
Területi ellátási kötelezettség státusza (I/N)
5
Beteg TAJ száma
6
Beteg kapcsolattartási adatai
Várólista eset felvételi adatai:
7
Beküldõ intézmény kódja
8
Beküldõ szervezeti egység kódja
9
Beküldõ orvos pecsétszáma
10
BNO kód és név (elsõdleges betegségé)
11
Vizsgáló intézmény kódja
12
Vizsgáló szervezeti egység kódja
13
Vizsgáló orvos pecsétszáma
14
Listára kerülés kelte
15
A várólista eset eredeti azonosítója ezen a várólistán (az átmeneti idõszakban)
16
Tervezett OENO kód és név (elsõdleges ellátásé)
17
Oldaliság jele (páros szerven végezhetõ eljárás esetén) (J/B/P/N)
18
Tervezett ellátás idõpont típuskódja
19
Sürgõsség
20
Elõzõ kapcsolódó ellátási eset törzsszám azonosítója
21
Szakmailag minimálisan indokolt várakozási idõ, ha van (nap)
22
Szakmailag megengedett maximális várakozási idõ, ha van (nap)
23
Megjelenés várható idõpontja
24
Ellátás várható idõpontja
Várólista eset teljesítési adatai:
25
Megjelenés tényleges idõpontja
26
Ellátás tényleges idõpontja
27
Tényleges OENO kód és név (elsõdleges ellátásé)
28
Ellátó intézmény kódja
29
Ellátó szervezeti egység kódja
30
Ellátó felelõs orvos pecsétszáma
31
Ellátás törzsszáma vagy naplósorszáma”

4. melléklet a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelethez
1. Az Eftv. vhr. 2. számú melléklet A) része a 28. sort követõen a következõ 28/a. sorral egészül ki:
„28/a. PIC”
2. Az Eftv. vhr. 2. számú melléklet A) része a 37. sort követõen a következõ 37/a. sorral egészül ki:
„37/a. fejlõdésneurológia”
3. Az Eftv. vhr. 2. számú melléklet A) része a 43. sort követõen a következõ 43/a. sorral egészül ki:
„43/a. stroke ellátás”
4. Az Eftv. vhr. 2. számú melléklet A) részének 28. sorában az „(ideértve: PIC)” szövegrész hatályát veszti.
5. Az Eftv. vhr. 2. számú melléklet A) részének 37. sorában az „(ideértve: fejlõdésneurológia)” szövegrész hatályát veszti.
6. Az Eftv. vhr. 2. számú melléklet A) részének 43. sorában az „(ideértve: stroke ellátás)” szövegrész hatályát veszti.
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5. melléklet a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelethez
1. Az Eftv. vhr. 4. számú mellékletében foglalt táblázat 4. sorában a „Komárom-Esztergom megye az Esztergomi kistérség
kivételével” szövegrész helyébe a „Komárom-Esztergom megye az Esztergomi kistérség, a Dorogi kistérség, valamint
Bana és Bábolna kivételével” szöveg lép.
2. Az Eftv. vhr. 4. számú mellékletében foglalt táblázat a következõ 10/a. sorral egészül ki:
1

„10/a.

Nyugat-Dunántúl

(A

B

az egészségügyi térség neve

az egészségügyi térséghez tartozó területek)

Komárom-Esztergom megyébõl
a) Bana,
b) Bábolna”

3. Az Eftv. vhr. 4. számú mellékletében foglalt táblázat B:17 mezõje a következõ szövegrésszel egészül ki:
„b) a Dorogi kistérség”
4. Az Eftv. vhr. 4. számú mellékletében foglalt táblázat B:21 mezõje a következõ szövegrésszel egészül ki:
„b) Ecsegfalva”
5. Az Eftv. vhr. 4. számú mellékletében foglalt táblázat 25. sorában az „a Ceglédi kistérség, kivéve Nagykõröst” szövegrész
helyébe az „a Ceglédi kistérség, kivéve Nagykõröst, Kocsért és Nyársapátot” szöveg lép.
6. Az Eftv. vhr. 4. számú mellékletében foglalt táblázat 30. sorában a „Békés megye Bucsa település kivételével”
szövegrész helyébe a „Békés megye Bucsa és Ecsegfalva kivételével” szöveg lép.
7. Az Eftv. vhr. 4. számú mellékletében foglalt táblázat B:33 mezõje a következõ szövegrésszel egészül ki:
„b) Kocsér,
c) Nyársapát”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti erõforrás miniszter 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelete
egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól
A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 11. pontjában és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában
és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontjában
meghatározott 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 Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.)
a) 12. § (1) bekezdése szerinti központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény (a továbbiakban:
központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény),
b) 32. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott önkormányzati fenntartó (a továbbiakban: önkormányzati
fenntartó), valamint
c) 38. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó
(a továbbiakban: közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója)
[az a)–c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: fenntartó] a fenntartásában lévõ nevelési-oktatási intézmény 1–13.
évfolyamán – szakiskola esetében a 9–10. évfolyamán – 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 2012. október 1-jei becsült létszáma alapján
igényelheti a Kvt. 5. melléklet 11. pont d) alpont da) alpontja szerinti támogatást (a továbbiakban:
tankönyvtámogatás).
(2) A tankönyvtámogatás 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.
(3) A tankönyvtámogatás igénylésének alapja a tankönyvrendelésben szereplõ végösszegnek a tankönyvrendelésben
érintett tanulók létszáma alapján a Kvt. 8. melléklet I. pont 4. alpont b) alpontja szerinti normatív hozzájárulás fajlagos
összege alapján biztosított támogatással csökkentett különbözete.

2. §

(1) A támogatási kérelmet az 1. és 2. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2012. július 2-áig lehet benyújtani.
A 2. mellékletet a 3. melléklet szerinti intézményi adatlap alapján kell kitölteni. A kitöltött intézményi adatlapot a
kérelem benyújtásától számított öt évig a fenntartónak meg kell õrizni. A vak és a gyengénlátó tanulók tankönyveihez
támogatást a fenntartó, valamint az OM rendelet 22. § (13) bekezdésében meghatározott Vakok Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének fenntartója a vak és gyengénlátó tanulók részére az 1. § (2) és
(3) bekezdésében meghatározott feltételek szerint igényelheti.
(2) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) a támogatási kérelmek feldolgozása alapján elkészített összesítõ jelentést
2012. szeptember 20-áig önkormányzati fenntartó, közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, valamint
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központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény szerinti bontásban, megyénként külön összesítve,
nyomtatott és elektronikus formában megküldi az oktatásért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.
(3) A miniszter a tankönyvtámogatás feltételeinek megfelelõ támogatási kérelmek alapul vételével, az összesítõ jelentés
alapján, a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig 2012. október 5-éig dönt a tankönyvtámogatás fenntartónkénti
és intézményenkénti összegérõl. A miniszter a döntését – a kincstár egyidejû értesítésével – az általa vezetett
minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzéteszi. A miniszter döntését a kincstár írásban közli a
fenntartóval.
(4) A miniszter a támogatott önkormányzati fenntartók utaláshoz szükséges adatait – KSH-azonosítóját, településtípus
nélküli megnevezését és a tankönyvtámogatás összegét – 2012. október 19-éig elektronikus úton és papír alapon közli
a helyi önkormányzatokért felelõs miniszterrel. A tankönyvtámogatást önkormányzati fenntartó esetében a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a kincstár a 2012. november havi nettó finanszírozás
keretében folyósítja.
(5) A tankönyvtámogatást a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója részére a kincstár a miniszter
utalványozását követõ havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejûleg folyósítja, azzal,
hogy ha az utalványozás a 2012. december havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalását követõen
történik meg, a tankönyvtámogatást 2012. december 31-ig kell folyósítani.

2. Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása
3. §

(1) A Kvt. 5. melléklet 11. pont d) alpont db) alpontja szerinti támogatást (a továbbiakban: felzárkóztatási támogatás)
a fenntartó a fenntartásában lévõ szakiskolában nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ, 2011/2012. tanév
január 1-jétõl augusztus 31-éig és a 2012/2013. tanév szeptember 1-jétõl december 31-éig tartó naptári hónapjaiban
felzárkóztató oktatásban részt vevõ tanulók létszáma alapján igényelheti.
(2) A felzárkóztatási 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.
(3) A felzárkóztatási támogatás összege 8000 Ft/hó/fõ.
(4) A felzárkóztatási támogatás igénylésének alapja a 2011/2012. tanévre és a 2012/2013. tanévre beiratkozott tanulók
havi létszámadatainak január 1-jétõl június 30-áig és július 1-jétõl december 31-éig a félévi részletre vonatkoztatott
matematikai átlaga. A tanulók átlaglétszám-számításánál törtszám esetén a létszámot (egy fõre) felfelé kerekítve kell
figyelembe venni.

4. §

(1) A támogatási kérelmet az 1. melléklet szerinti adatlap, és
a) a 2012. évi elsõ részlet tekintetében a 2011/2012. tanév tárgyhónapjainak létszámadatai alapján a 4. melléklet
szerinti adatlap 2012. május 23-áig,
b) a második részlet tekintetében a 2011/2012. tanév és a 2012/2013. tanév tárgyhónapjainak létszámadatai alapján
az 5. melléklet szerinti adatlap 2012. október 8-áig
történõ kitöltésével lehet benyújtani.
(2) A kincstár a támogatási kérelmek feldolgozása alapján elkészített összesítõ jelentést az elsõ részlet tekintetében 2012.
július 2-áig, a második részlet tekintetében 2012. november 9-éig fenntartó szerinti bontásban, nyomtatott és
elektronikus formában megküldi a miniszter részére.
(3) A miniszter a felzárkóztatási támogatás feltételeinek megfelelõ támogatási kérelmek alapul vételével, az összesített
jelentés alapján, a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig – az elsõ részlet tekintetében – 2012. július 16-áig, a
második részlet tekintetében 2012. november 15-éig dönt a felzárkóztatási támogatás fenntartónkénti összegérõl.
A miniszter a döntését – a kincstár egyidejû értesítésével – a minisztérium honlapján közzéteszi. A miniszter döntését
a kincstár írásban közli a fenntartóval.
(4) A miniszter a felzárkóztatási támogatásban részesült szakiskolákra és a támogatási összegekre vonatkozó
– fenntartónkénti és intézményenkénti – adatokat közli az államháztartásért felelõs miniszterrel.
(5) A miniszter a támogatott önkormányzati intézményfenntartók utaláshoz szükséges adatait – KSH-azonosítóját,
településtípus nélküli megnevezését és a felzárkóztatási támogatás összegét – az elsõ részlet tekintetében 2012. július
23-áig, a második részlet tekintetében 2012. november 20-áig elektronikus úton és papír alapon közli a helyi
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önkormányzatokért felelõs miniszterrel. A felzárkóztatási támogatást önkormányzati intézményfenntartók esetében a
helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a kincstár az elsõ részlet tekintetében a
2012. augusztus havi, a második részlet tekintetében a 2012. december havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.
(6) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója részére a felzárkóztatási támogatást a kincstár a
miniszter utalványozását követõ havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejûleg folyósítja,
azzal, hogy ha az utalványozás a 2012. december havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalását
követõen történik meg, a felzárkóztatási támogatást 2012. december 31-ig kell folyósítani.

3. Szakközépiskola tizenegy–tizenkettedik évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás támogatása
5. §

(1) A Kvt. 5. melléklet 11. pont d) alpont dc) alpontja szerinti támogatást (a továbbiakban: gyakorlati oktatás támogatása)
a fenntartó a 2011/2012. tanév január 1-jétõl június 30-áig és a 2012/2013. tanév szeptember 1-jétõl december 31-éig
tartó naptári hónapjaira a szakközépiskolákban vagy szakközépiskolai tevékenységet ellátó intézményegységben
nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ azon tanulók után igényelheti, akik a tizenegy–tizenkettedik
évfolyamon szervezett szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatásban részt vesznek.
(2) A gyakorlati oktatás támogatása elosztásának alapja az (1) bekezdésben meghatározott intézményben,
intézményegységben a szakközépiskola pedagógiai programjában meghatározott, a tizenegy–tizenkettedik
évfolyamon nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók számára legfeljebb 12 fõs csoportban, legalább
heti négy órában szervezett szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatásban részt vevõ, a
2011/2012. tanévre és a 2012/2013. tanévre beiratkozott, 2012. február 15-én, valamint 2012. szeptember 15-én
tanulói jogviszonyban állók létszáma. Ha a kilencedik évfolyamon nyelvi elõkészítõ oktatás vagy két tanítási nyelvû
oktatás folyik, a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelõen a szakközépiskola tizenkettedik–tizenharmadik évfolyamán
tanulók gyakorlati oktatásához igényelhetõ a gyakorlati oktatás támogatása, abban az esetben, ha az (1) bekezdésben
meghatározott intézmény, intézményegység pedagógia programja az évfolyamok számozásánál erre kitér.
(3) A gyakorlati oktatás támogatásának egy tanulóra, egy hónapra jutó összege nem haladhatja meg az 1000 Ft-ot.
(4) A támogatási kérelem kizárólag abban az esetben nyújtható be, ha a pedagógiai programban meghatározott
szakképzési évfolyamok száma a hatályos Országos Képzési Jegyzékben elõírt évfolyamoknál eggyel kevesebb, tehát a
szakközépiskolák kilenc–tizenkettedik évfolyamain, illetve ahol a kilencedik évfolyamon nyelvi elõkészítõ oktatás vagy
két tanítási nyelvû oktatás folyik, a kilencedik–tizenharmadik évfolyamain – a Kvt. 3. melléklet 16. pont a) alpont aa)
alpontjában foglaltakra is tekintettel – végrehajtott szakmacsoportos alapozás, szakmai orientáció és
szakmacsoportos gyakorlati oktatás a szakmai képzés idejébe a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
27. § (1) bekezdése alapján beszámításra kerül.
(5) A gyakorlati oktatás támogatása
a) a szakmai orientációhoz és a szakmacsoportos gyakorlati oktatáshoz kapcsolódó mûködési jellegû kiadások
(személyi juttatások és munkaadókat terhelõ járulékok, dologi kiadások, egyéb mûködési célú kiadások)
fedezésére és
b) a gyakorlati tudáselemek (kompetenciák), a tanulói képességek fejlesztését szolgáló, továbbá új vagy
a korábbinál mûszaki, technikai szempontból korszerûbb tárgyi eszközök létrehozására irányuló, illetve a
nyilvántartásukban már szereplõ tárgyi eszközök mûszaki, technikai paramétereinek korszerûsítését megvalósító
felújításhoz, fejlesztéshez
használható fel.

6. §

(1) A támogatási kérelmet az 1., 7. és 8. melléklet szerinti adatlap kitöltésével
a) az elsõ részlet tekintetében 2012. január 1-jétõl 2012. június 30-áig terjedõ idõszakra legkésõbb 2012. május
23-áig,
b) a második részlet tekintetében 2012. szeptember 1-jétõl 2012. december 31-éig terjedõ idõszakra legkésõbb
2012. szeptember 20-áig
lehet benyújtani.
(2) A támogatási kérelemhez mindkét részlet tekintetében csatolni kell az intézményi nyilatkozatot az 5. §
(4) bekezdésben meghatározott feltétel teljesítésére vonatkozóan.
(3) A kincstár a támogatási kérelmek feldolgozása alapján elkészített összesítõ jelentést önkormányzati fenntartó,
közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény szerinti bontásban, megyénként külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában az
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elsõ részlet tekintetében 2012. június 28-áig, a második részlet tekintetében 2012. október 31-éig megküldi a miniszter
részére.
(4) A miniszter a gyakorlati oktatás támogatása feltételeinek megfelelõ támogatási kérelmek alapul vételével, az
összesített jelentés alapján, a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig dönt – az elsõ részlet tekintetében 2012. július
16-áig, a második részlet tekintetében 2012. november 15-éig – a gyakorlati oktatás támogatásának fenntartónkénti
összegérõl. A miniszter a döntését – a kincstár egyidejû értesítésével – a minisztérium honlapján közzéteszi.
A miniszter döntését a kincstár írásban közli a fenntartóval.
(5) A miniszter a támogatott önkormányzati fenntartók utaláshoz szükséges adatait – KSH-azonosítóját, településtípus
nélküli megnevezését és a gyakorlati oktatás támogatásának összegét – az elsõ részlet tekintetében 2012. július 23-áig,
a második részlet tekintetében 2012. november 26-áig – elektronikus úton és papír alapon közli a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszterrel. A gyakorlati oktatás támogatását önkormányzati fenntartó esetében a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a kincstár az elsõ részlet tekintetében a 2012. év augusztus
havi, a második részlet tekintetében a 2012. év december havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.
(6) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója részére a gyakorlati oktatás támogatását a kincstár a
miniszter utalványozását követõ havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejûleg folyósítja,
azzal, hogy ha az utalványozás a 2012. december havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalását
követõen történik meg, a gyakorlati oktatás támogatását 2012. december 31-ig kell folyósítani.

4. Nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásának támogatása
7. §

(1) A Kvt. 5. melléklet 11. pont d) alpont dd) alpontja szerinti támogatást (a továbbiakban: nem magyar állampolgár
tanulók támogatása) a fenntartó a fenntartásában levõ iskola olyan, a nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ
tanulója után igényelheti, aki
a) menedékjogot kérõ, menekült, menedékes, oltalmazott vagy humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
feltéve hogy a tanulók nevelését, oktatását központi pedagógiai program adaptálásával szervezik meg, vagy
b) nem tartozik az a) pontban felsoroltak közé, de a nem magyar ajkú, nem magyar állampolgár tanuló közoktatási
intézményrendszerbe való belépésétõl számított idõtartam nem éri el az egy évet, és a közoktatási intézmény
vagy a tanuló által látogatott osztály tanítási nyelve magyar, feltéve, hogy az ilyen tanuló oktatását, nevelését
központi pedagógiai program adaptálásával szervezik meg.
(2) A nem magyar állampolgár tanulók támogatásának mértéke
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti tanulók esetében nem haladhatja meg a 140 000 Ft/fõ/év összeget,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti tanuló esetében nem haladhatja meg a 70 000 Ft/fõ/év összeget.
(3) A fenntartó a nem magyar állampolgár tanulók támogatásának felére jogosult, ha a tanuló az adott tanítási félév
lezárulta elõtt elköltözik az iskola településérõl vagy elhagyja Magyarország területét, és ezáltal tanulói jogviszonya az
iskolával megszûnik. A nem magyar állampolgár tanulók támogatására való jogosultságot nem érinti, ha a tanuló egy
településen belül, azonos fenntartó fenntartásában álló másik intézménybe átiratkozik.
(4) Az
a) (1) bekezdés a) pontja szerinti tanulókhoz kapcsolódóan nyújtott nem magyar állampolgár tanulók
támogatásának
aa) 50%-a az iskolai, tanórán kívüli, heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítõ programok
költségeire és az azokkal összefüggõ emberi erõforrások költségeire,
ab) 20%-a a célcsoport számára biztosított kulturális különbségeket áthidaló iskolai, tanórán kívüli
tevékenységekre,
ac) 10%-a az oktatási-fejlesztési folyamatban vagy az ahhoz való hozzáféréshez elengedhetetlen, a célcsoport
számára biztosított eszközök beszerzésére,
ad) 20%-a az iskolai gyermekvédelmi felelõs, vagy az ezzel a feladattal megbízott munkatárs tanulóval és a
tanuló családjával való rendszeres kapcsolattartásával összefüggõ emberi erõforrások költségeire,
b) (1) bekezdés b) pontja szerinti tanulókhoz kapcsolódóan nyújtott nem magyar állampolgár tanulók
támogatásának teljes összege az iskolai, tanórán kívüli, heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítõ
programok költségeire, valamint az azzal összefüggõ emberi erõforrásokkal kapcsolatos költségekre
fordítható.

MAGYAR KÖZLÖNY

8. §

•

2012. évi 51. szám

8703

(1) A támogatási kérelmet az 1. és 9. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2012. október 4-éig lehet benyújtani.
(2) A kincstár a támogatási kérelmek feldolgozása alapján elkészített összesítõ jelentést 2012. november 5-ig
önkormányzati fenntartó, közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó és központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmény szerint, megyei bontásban intézményenként célcsoporttípusok, valamint
tanulói létszám szerint összesítve nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére.
(3) A miniszter a nem magyar állampolgár tanulók támogatása feltételeinek megfelelõ támogatási kérelmek alapul
vételével, az összesítõ jelentés alapján, a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig 2012. november 15-ig dönt a nem
magyar állampolgár tanulók támogatásának fenntartónkénti összegérõl. A miniszter a döntést – a kincstár egyidejû
értesítésével – a minisztérium honlapján közzéteszi. A miniszter döntését a kincstár írásban közli a fenntartóval.
(4) A miniszter a támogatott önkormányzati fenntartók utaláshoz szükséges adatait – KSH-azonosítóját, településtípus
nélküli megnevezését és a nem magyar állampolgár tanulók támogatásának összegét – 2012. november 22-éig
elektronikus úton és papír alapon közli a helyi önkormányzatokért felelõs miniszterrel. A nem magyar állampolgár
tanulók támogatását önkormányzati fenntartó esetében a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása
alapján a kincstár a 2012. december havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.
(5) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója részére a nem magyar állampolgár tanulók
támogatását a kincstár a miniszter utalványozását követõ havi normatív állami hozzájárulások és támogatások
utalásával egyidejûleg folyósítja, azzal, hogy ha az utalványozás a 2012. december havi normatív állami hozzájárulások
és támogatások utalását követõen történik meg, a nem magyar állampolgár tanulók támogatását 2012. december
31-ig kell folyósítani.
(6) A támogatási cél megvalósulásáról készített szakmai összefoglalót és a 10. melléklet szerinti összesítõ adatlapot a
fenntartó a nem magyar állampolgár tanulók támogatásának felhasználását követõ harminc napon belül, de
legkésõbb 2013. július 31-éig megküldi a miniszternek. Az összesítõ adatlap alapját képezõ dokumentumokat a
benyújtástól számított öt évig meg kell õrizni.

5. Gyermekgyógyüdülõkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben
tartós gyógykezelés alatt álló tanulók oktatásának támogatása
9. §

(1) A Kvt. 5. melléklet 11. pont d) alpont de) alpontja szerinti támogatást (a továbbiakban: tartós gyógykezelés alatt álló
tanulók támogatása) a fenntartó a fekvõbeteg-ellátás keretében szakellátásban vagy rehabilitációs célú ellátásban
részesülõ, alap- vagy középfokú iskolai, a nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ olyan tanulók
tankötelezettségének teljesítését szolgáló közoktatási feladat ellátásának biztosításához igényelheti, akiknek
fekvõbeteg-ellátás keretében végzett tartós gyógykezelése a huszonegy naptári napot meghaladja, és a gyógykezelés
ideje alatt
a) egyéni (ágy melletti) foglalkozás esetén legalább heti nyolc,
b) csoportos foglalkozás esetén legalább heti tizenöt
tanóra idõtartamban 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.
(2) A tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatása tekintetében a gyógykezelés folyamatosnak minõsül abban az
esetben is, ha annak idõtartama alatt hétvégenként a tanuló a gyermekgyógyüdülõbõl, az egészségügyi
intézménybõl, a rehabilitációs intézménybõl otthonába távozhat.
(3) A tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatásának 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.
(4) A tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatása a feladat ellátásához kapcsolódó személyi és dologi költségekre
használható fel.
(5) A tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatásának igénylése az egészségügyi intézmény tapasztalataira épülõ
– a 2012. január 1-jétõl 2012. december 31-éig terjedõ idõszakra történõ – tervezés alapján történik.
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(1) A támogatási kérelmet az 1. és 11. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2012. május 14-éig lehet benyújtani.
(2) A kincstár a támogatási kérelmek feldolgozása alapján elkészített összesítõ jelentést 2012. július 16-áig önkormányzati
fenntartó, közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó és központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény szerinti bontásban, megyénként külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában
megküldi a miniszter részére.
(3) A miniszter a tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatása feltételeinek megfelelõ támogatási kérelmek alapul
vételével, az összesített jelentés alapján a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig 2012. augusztus 6-áig dönt a
tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatásának összegérõl. A miniszter a döntést – a kincstár egyidejû
értesítésével – a minisztérium honlapján közzéteszi. A miniszter döntését a kincstár írásban közli a fenntartóval.
(4) A miniszter a támogatott önkormányzati fenntartók utaláshoz szükséges adatait – KSH-azonosítóját, településtípus
nélküli megnevezését, és a tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatásának összegét – 2012. augusztus 17-éig
elektronikus úton és papír alapon közli a helyi önkormányzatokért felelõs miniszterrel. A tartós gyógykezelés alatt álló
tanulók támogatását önkormányzati fenntartó esetében a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása
alapján a kincstár a 2012. szeptember havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.
(5) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója részére a tartós gyógykezelés alatt álló tanulók
támogatását a kincstár a miniszter utalványozását követõ havi normatív állami hozzájárulások és támogatások
utalásával egyidejûleg folyósítja.
(6) A 12. melléklet szerinti egyéni tanulói adatlapok adatai alapján elkészített 13. melléklet szerinti összesítõ adatlapot a
fenntartó a tartós gyógykezelés alatt álló tanulók támogatásának felhasználását követõ harminc napon belül, de
legkésõbb 2013. július 31-éig megküldi a miniszternek. Az összesítõ adatlap alapját képezõ tanulói adatlapokat a
benyújtástól számított öt évig meg kell õrizni.

6. Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása
11. §

(1) A Kvt. 5. melléklet 11. pont d) alpont df) alpontja szerinti támogatást (a továbbiakban: fejlesztési támogatás) a többcélú
kistérségi társulások, mint feladatot ellátók vehetik igénybe a 2012. költségvetési évben idõarányosan 4 hónapra.
(2) A többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológusi szolgáltatás feladatát elláthatja az általa fenntartott, a nevelési
tanácsadást is ellátó intézményben, vagy – megállapodás alapján – települési önkormányzat vagy önkormányzati
társulás fenntartásában mûködõ, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény vagy intézmények útján.
(3) Az iskolapszichológusi feladatok ellátása biztosítható a nevelési tanácsadó intézményében, vagy ezen intézményben
foglalkoztatott utazó szakember biztosításával abban a közoktatási intézményben, ahol az ellátott tanuló
jogviszonnyal rendelkezik.
(4) A fejlesztési támogatás mértéke többcélú kistérségi társulásonként nem haladhatja meg az 1 500 000 Ft-ot, amely a
feladat ellátásához kapcsolódó, 2012 szeptemberétõl induló 1 fõ létszámfejlesztéssel összefüggõ személyi kiadásokra
használható fel.

12. §

(1) A támogatási kérelmet az 1. melléklet szerinti adatlap és a 14. melléklet I. pontjának kitöltésével 2012. május 23-áig
lehet benyújtani.
(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell
a) az iskolapszichológusi szolgáltatás jelenlegi és tervezett mutatóiról szóló 14. melléklet II. pontja szerint adatlapot,
b) a 15. melléklet I. pontja szerinti szándéknyilatkozatot,
c) az iskolapszichológusi szolgáltatást nyújtó intézmény – fenntartó által hitelesített – alapító okiratát, amelynek
tartalmaznia kell az iskolapszichológusi szolgáltatásra való jogosultságot.
(3) Ha a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológusi szolgáltatást saját intézményében biztosítja, a támogatási
kérelemhez csatolni kell a többcélú kistérségi társulás társulási tanácsa (a továbbiakban: társulási tanács) által
meghozott olyan határozat – a társulási tanács elnöke által – hitelesített másolatát, 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.
(4) Ha a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológusi szolgáltatást a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény vagy
intézmények útján települési önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött megállapodás alapján látja el, a
támogatási kérelemhez csatolni kell – az igényjogosultságot megalapozó tevékenységként – az iskolapszichológusi
feladatellátásra megkötött megállapodás társulási tanács elnöke által hitelesített másolatát.
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(5) Ha a többcélú kistérségi társulás által fenntartott, vagy megállapodás alapján – települési önkormányzat vagy
önkormányzati társulás fenntartásában mûködõ – a nevelési tanácsadást is ellátó intézményben az
iskolapszichológusi feladatellátásra csak 2012. szeptember 1-jétõl kezdõdõen kerül sor, a támogatási kérelemhez
csatolni kell a feladatellátásra jogosulttá váló intézmény alapító okiratának módosítására vonatkozó 15. melléklet
II. pontja szerinti fenntartói szándéknyilatkozatot.
(6) Ha a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológusi szolgáltatást megállapodás alapján biztosítja, a támogatási
kérelemhez csatolni kell az iskolapszichológusi feladatellátásra jogosult intézmény fenntartójának a 15. melléklet
III. pontja szerinti szándéknyilatkozatát arról, hogy a többcélú kistérségi társulással kötött megállapodásban foglaltak
szerint 2012 szeptemberétõl teljesíti az egy fõ iskolapszichológusi létszámfejlesztést.
13. §

(1) Az a többcélú kistérségi társulás, amelyik
a) 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,
b) 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,
c) az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 11–12. §-a
alapján támogatásban részesült, és a fejlesztési támogatásból biztosított iskolapszichológusi szolgáltatást ellátja,
további fejlesztési támogatást igényelhet az iskolapszichológusi tevékenységgel összefüggõ személyi kiadások
fedezetéhez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatással megkezdett iskolapszichológusi szolgáltatás személyi kiadásaival összefüggõ
további fejlesztési támogatás mértéke többcélú kistérségi társulásonként nem haladhatja meg az 1 000 000 Ft-ot.
(3) A támogatási kérelmet az 1. melléklet és a 14. melléklet I. pontja szerinti adatlap kitöltésével 2012. május 23-áig kell
benyújtani.
(4) A támogatási kérelemhez csatolni kell
a) a 12. § (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti dokumentumokat,
b) ha a többcélú kistérségi társulás
ba) a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. §-a alapján kapott támogatással 2009. szeptemberben létesített
iskolapszichológusi álláshelyet továbbra is fenntartja, a 15/IV. és 15/VII. melléklet szerinti nyilatkozatokat,
bb) a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. §-a alapján kapott támogatással 2010. szeptemberben létesített
iskolapszichológusi álláshelyet továbbra is fenntartja, a 15/V. és 15/VIII. melléklet szerinti nyilatkozatokat,
bc) a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 11–12. §-a alapján kapott támogatással 2011. szeptemberben létesített
iskolapszichológusi álláshelyet továbbra is fenntartja, a 15/VI. és 15/IX. melléklet szerinti nyilatkozatokat, és
c) a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. §-a, a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. §-a és a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet
11–12. §-a alapján kapott támogatásról a Wekerle Sándor Alapkezelõ és jogelõdje – az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága – által kiadmányozott értesítõ levél egy – a többcélú kistérségi
társulás elnöke által – hitelesített másolati példányát.

14. §

(1) A kincstár a támogatási kérelmek egy példányát és az azok feldolgozása alapján elkészített összesítõ jelentést
2012. június 20-áig többcélú kistérségi társulások szerinti bontásban, megyénként külön összesítve, nyomtatott és
elektronikus formában megküldi a miniszter részére.
(2) A miniszter a fejlesztési támogatás és a további fejlesztési támogatás feltételeinek megfelelõ támogatási kérelmek
alapul vételével, a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig 2012. július 12-éig dönt a fejlesztési támogatás és a
további fejlesztési támogatás többcélú kistérségi társulásonkénti összegérõl. A miniszter a döntést – a kincstár
egyidejû értesítésével – a minisztérium honlapján közzéteszi. A miniszter döntését a kincstár írásban közli a többcélú
kistérségi társulással.
(3) A miniszter a támogatott többcélú kistérségi társulás utaláshoz szükséges adatait – KSH-azonosítóját, településtípus
nélküli megnevezését, és a fejlesztési támogatás összegét – 2012. július 18-áig elektronikus úton és papír alapon közli a
helyi önkormányzatokért felelõs miniszterrel. A fejlesztési támogatást a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter
utalványozása alapján a kincstár a 2012. augusztus havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.
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(4) A fejlesztési támogatásban és a további fejlesztési támogatásban részesülõ többcélú kistérségi társulás a 16. melléklet
szerinti adatlap kitöltésével az iskolapszichológusi szolgáltatásról 2013. július 30-áig adatokat szolgáltat a kincstár
részre. Az iskolapszichológusi szolgáltatást alátámasztó adatlapokat az adatszolgáltatástól számított öt évig meg kell
õrizni.

7. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek, tanulók óvodai nevelésével,
illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
15. §

(1) A Kvt. 5. melléklet 11. pont d) alpont dg) alpontja szerinti támogatást (a továbbiakban: BTM támogatás) a fenntartó a
fenntartásában lévõ nevelési-oktatási intézményekben a nevelési tanácsadó érvényes szakvéleménye alapján
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ óvodai nevelésben részesülõ gyermekek és a nappali
rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulók 2011/2012. tanévi nyitó, október 1-jei közoktatási statisztikai, és
a 2012/2013. tanévi becsült nyitó létszáma alapján igényelheti.
(2) A BTM 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 személyi és dologi költségeire
használható fel a 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti idõszakban.
(3) A BTM támogatás mértéke az (1) bekezdés szerint számított igénylésre jogosító létszám alapján nem haladhatja meg a
10 000 Ft/fõ összeget. A BTM támogatás alapja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek,
tanulók 2011. október 1-jei tényleges és a 2012. október 1-jei tényleges létszámának matematikai átlaga.

16. §

(1) A támogatási kérelmet az 1. és 17. melléklet szerinti adatlap kitöltésével 2012. május 30-áig lehet benyújtani.
(2) A kincstár a támogatási kérelmek feldolgozása alapján elkészített összesítõ jelentést 2012. augusztus 22-éig
önkormányzati fenntartó, közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó és központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmény szerinti bontásban, megyénként, intézménytípusonként, valamint tanulói
létszám szerint összesítve, nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére.
(3) A miniszter a BTM támogatás feltételeinek megfelelõ támogatási kérelmek alapul vételével, az összesített jelentés
alapján, a rendelkezésre álló forrás terhére és erejéig 2012. szeptember 10-éig dönt a BTM támogatások
fenntartónkénti mértékérõl. A miniszter a döntést – a kincstár egyidejû értesítésével – a minisztérium honlapján
közzéteszi. A miniszter döntését a kincstár írásban közli a fenntartóval.
(4) A miniszter a támogatott önkormányzati fenntartók utaláshoz szükséges adatait – KSH-azonosítóját, településtípus
nélküli megnevezését, és a BTM támogatás összegét 2012. szeptember 19-éig – elektronikus úton és papír alapon közli
a helyi önkormányzatokért felelõs miniszterrel. A BTM támogatást önkormányzati fenntartó esetében a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a kincstár a 2012. október havi nettó finanszírozás
keretében folyósítja.
(5) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója részére a BTM támogatást a kincstár a miniszter
utalványozását követõ havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejûleg folyósítja.

8. Közös rendelkezések
17. §

Az e rendeletben meghatározott támogatásokhoz kapcsolódó támogatási kérelemhez csatolni kell a fenntartó
18. melléklet szerinti nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a Közokt. tv. 105. §-ában meghatározott közoktatási
esélyegyenlõségi intézkedési tervvel. E rendelkezést önkormányzati társulás esetében azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a nyilatkozatot a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló törvényben és a
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 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.
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18. §

(1) Az e rendeletben meghatározott támogatásokhoz kapcsolódó támogatási kérelmet
a) az önkormányzati fenntartó
aa) a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül és
ab) egy eredeti példányban – a fejlesztési támogatás és a további fejlesztési támogatás esetében egy eredeti
példányban és a fenntartó által hitelesített egy másolati példányban – postai úton,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény az a) pont ab) alpontjában meghatározottak szerint
nyújthatja be a kincstár – fenntartó székhelye szerint – területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság).
(2) Határidõben benyújtottnak kell tekinteni azt a támogatási kérelmet, amelyet a beadási határidõ utolsó napján éjfélig
rögzítettek az informatikai rendszerben, és az ilyen módon rögzített igényt legkésõbb másnap postára adták.
(3) Ha a fenntartó a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidõt önhibáján kívül elmulasztotta, igazolási
kérelmet nyújthat be az elmulasztott határidõtõl számított öt napon belül az (1) bekezdésben meghatározott
szervhez, amely három napon belül dönt az igazolási kérelemrõl. Az igazolási kérelemmel együtt – az elektronikus
rendszerben történõ rögzítést kivéve – az elmulasztott eljárási cselekményt is pótolni kell. Az elektronikus rendszerben
történõ rögzítést az Igazgatóság felhívására haladéktalanul pótolni kell, és a rendszer által elõállított adatlapokat az
Igazgatóság részére legkésõbb a rögzítést követõ munkanapon meg kell küldeni. Az igazolási kérelem benyújtására
nyitva álló határidõ jogvesztõ.

19. §

(1) A támogatásban részesülõ önkormányzati fenntartó finanszírozásához a fedezetet a Kvt. Helyi önkormányzatok
támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet 4. Központosított elõirányzatok cím terhére
biztosítja.
(2) A támogatásban részesülõ közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartójának finanszírozásához a
fedezetet a Kvt. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Normatív
finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás jogcímcsoport biztosítja.
(3) Az e rendeletben foglalt támogatásban részesülõ központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény
támogatásához a fedezetet a Kvt. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 5. Egyetemek, fõiskolák cím biztosítja, a
központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény ennek terhére jogosult a miniszter döntése alapján
a költségvetési támogatás e rendeletben foglaltak szerinti felhasználására.

20. §

(1) Ha a fenntartó 2012. május 31-éig az intézmény fenntartói jogának átadásával, átszervezésével, megszüntetésével
összefüggõ döntést hoz, az e rendeletben foglaltakat – a felzárkóztatási támogatásra, a gyakorlati oktatás támogatása
és a nem magyar állampolgár tanulók támogatása kivételével – a (2) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetén – ideértve a települési önkormányzati fenntartású intézmény
fenntartói jogának átadását közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó, vagy központi költségvetési
szerv részére, illetve a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény, vagy központi költségvetési szerv fenntartói
jogának önkormányzati fenntartó részére történõ átadását – a fenntartó az érintett intézmény vonatkozásában nem
nyújthat be támogatási kérelmet. Az intézmény jogutóddal történõ megszûnése vagy átszervezése, illetve – az
intézmény jogutód nélküli megszûnésének nem minõsülõ – fenntartói jogának átadása esetén a támogatási kérelmet
a jogelõd intézmény fenntartója a jogutód intézmény fenntartójának egyetértésével nyújthatja be, ebben az esetben
a támogatási kérelemhez a 19. mellékletet is csatolni kell.
(3) Ha az intézmény jogutóddal történõ megszûntetésrõl, átszervezésérõl, fenntartói jogának átadásról a támogatási
kérelem benyújtását követõen születik döntés, e tényrõl a jogelõd intézmény fenntartója tájékoztatja a kincstárt.
A támogatást a jogelõd vagy jogutód intézmény fenntartója idõarányosan használhatja fel a támogatási célra, a
támogatással a jogutód intézmény fenntartója számol el.
(4) A felzárkóztatási támogatásra, a gyakorlati oktatás támogatása és a nem magyar állampolgár tanulók támogatása
esetében a támogatási kérelmet az intézmény átszervezésére, megszüntetésére és fenntartói jogának átadására
tekintet nélkül a támogatási feltételeknek megfelelõ fenntartó nyújthatja be. A támogatással a támogatásban
részesült fenntartó számol el.
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(1) Az önkormányzati fenntartó a támogatás felhasználásáról a tárgyévben december 31-ei fordulónappal a mindenkori
zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni.
(2) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó esetében a támogatás elszámolása a 2012. évi normatív
költségvetési hozzájárulás és támogatás elszámolása keretében történik.

9. Záró rendelkezések
22. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2017. december 31-én hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

1. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
FENNTARTÓI ADATLAP*
Beküldendõ az Igazgatósághoz az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel.
a) az önkormányzati fenntartó
aa) a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül és
ab) egy eredeti példányban – a fejlesztési támogatás és a további fejlesztési támogatás esetében egy eredeti
példányban és a fenntartó által hitelesített egy másolati példányban – postai úton,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény az a) pont ab) alpontjában meghatározottak szerint
A fenntartóra vonatkozó adatok:
Megye:
Címe:
Adószám:
KSH-kód**:
A számlavezetõ bank neve:
Bankszámlaszám:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:

Fenntartó neve:
A többcélú kistérségi társulás neve:
Polgármester/elnök/képviselõ neve:

–

–
Kapcsolattartó e-mail címe:
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 18. mellékletben található nyilatkozatot arról, hogy az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket az adott
fenntartó beépítette, illetõleg beépíti a meghatározó helyi dokumentumokba;
– a 19. 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 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Fenntartói adatlap a nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû gyermekek,
tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges tankönyvvásárlási támogatás igényléséhez
Beküldendõ 2012. július 2-ig az Igazgatósághoz
a) az önkormányzati fenntartó
aa) a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül és
ab) egy eredeti példányban postai úton,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény az a) pont ab) alpontjában meghatározottak szerint.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Sajátos nevelési igényû tanulók tankönyvtámogatása”

A 2012/2013. tanévre becsült létszám

A közoktatási
intézmény
Sorszám

neve

A)

B)

C)

OM

A Közokt. tv.

A Közokt. tv.

A Közokt. tv.

Létszám

azono-

121. § (1) bek.

121. § (1) bek.

121. § (1)

összesen

sítója

29. pont

29. pont

bekezdés 29.

Fizetendõ
összeg

létszám × a

(egységár x

költségvetési

a) alpontja alá

a) alpont alá

pont

megrendelt

tv.

tartozó értelmi

tartozó vak

a) és

példány-

8. sz. melléklet

fogyatékos

tanulók

b) alpontja alá

szám) (Ft)

I. rész

tanulók

Igényelt
támoga-

Összes

tartozó –

4. pont

kivéve

b) alpontja

tás
a 2012/2013.
tanévre
(a tankönyvrendelésben szereplõ
végösszeg-

az A) és B)

szerinti

nek

oszlopban

normatív

a költségve-

jelzett sni

hozzájá-

tési tv.

tanulók

rulás (Ft)

8. sz. melléklet
I. rész
4. pont
b) alpontja
szerinti
normatív
hozzájárulással
csökkentett
összege) (Ft)

A sorok száma bõvíthetõ.
Az adatlapot a fenntartó – a 3. számú melléklet szerint, a fenntartó által elkészített, és a dokumentáció részeként a
fenntartó által öt évig megõrzött intézményi adatlap alapján – tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
.........................................................................
fenntartó
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3. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Intézményi adatlap
nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók neveléséhez,
oktatásához, fejlesztéséhez szükséges tankönyv-vásárlási támogatás igényléséhez
A fenntartó az intézményi adatlap alapján készíti el a 2. melléklet szerinti fenntartói igénylését. Az adatlapot a
fenntartó tölti ki, és a támogatás igénylésének dokumentumaként öt évig megõrzi, az intézményi adatlapot az
igénylés mellékleteként nem kell továbbítani!
Az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

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
tankönyvvé 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.
Tankönyvek a Közokt. tv. 121. § (1) bekezdés 29. pont a) alpontja alá tartozó értelmi fogyatékos tanulók részére
1.

A tankönyv
kiadói kódja

2.

A tankönyv
egységára (Ft)

3.
A tankönyvigényt megalapozó
tanulók száma
2012/2013. tanév

4.

Megrendelt
példányszám
2012/2013. tanév

Összesen:

5.

6.

Fizetendõ összeg
(egységár x
megrendelt
példányszám) (Ft)

Kvt. 8. sz. melléklet
I. rész 4. pont
b) alpontja pontja
szerinti normatív
hozzájárulás
összesen (Ft)

7.
Igényelt támogatás
a 2012/2013.
tanévre:
5. oszlop–6. oszlop
(Ft)
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Tankönyvek a Közokt. tv. 121. § (1) bekezdés 29. pont a) és b) alpontja alá tartozó testi, a vakok kivételével
az érzékszervi, a beszédfogyatékos, az autista, a halmozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos,
vagy súlyos rendellenességgel küzdõ, sajátos nevelési igényû tanulók részére.
1.

A tankönyv
kiadói kódja

2.

3.

4.

5.

6.

A tankönyv
egységára (Ft)

A tankönyvigényt megalapozó
tanulók száma
2012/2013. tanév

Megrendelt
példányszám
2012/2013. tanév

Fizetendõ összeg
(egységár x
megrendelt
példányszám) (Ft)

Kvt. 8. sz. melléklet
I. rész 4. pont
b) alpontja szerinti
normatív
hozzájárulás
összesen (Ft)

7.
Igényelt támogatás
a 2012/2013.
tanévre:
5. oszlop–6. oszlop
(Ft)

Összesen:

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

A tankönyv
kiadói kódja

2.

A tankönyv
egységára (Ft)

3.
A tankönyvigényt megalapozó
tanulók száma
2012/2013. tanév

4.

Megrendelt
példányszám
2012/2013. tanév

5.
Fizetendõ összeg
(egységár x
megrendelt
példányszám) (Ft)

6.

7.

Kvt. 8. sz. melléklet
I. rész 4. pont

Igényelt támogatás

b) alpontja szerinti
normatív
hozzájárulás
összesen (Ft)

a 2012/2013.
tanévre:
5. oszlop–6. oszlop
(Ft)

Összesen:
A fenntartó által igényelt támogatás mindösszesen:
Ft
A sorok száma növelhetõ! Az adatlapot a fenntartó tölti ki, és a támogatás igénylésének dokumentumaként öt évig
megõrzi. Az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ................., .......... év .................. hó ......... nap
P. H.
.....................................................................
fenntartó
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4. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
A Közokt. tv. 27. § (8) bekezdése alapján felzárkóztató oktatásban részt vevõ tanulók
létszámösszesítõ lapja
I. részlet igényléséhez
Beküldendõ 2012. május 23-ig az Igazgatósághoz
a) az önkormányzati fenntartó
aa) a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül és
ab) egy eredeti példányban postai úton,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény az a) pont ab) alpontjában meghatározottak szerint.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Felzárkóztató oktatás támogatása”

A közoktatási intézmény

Sorszám

X

Neve

X

OM azonosítója

1.

2.

Összlétszám

Igényelt
támogatás=Összlétszámx8000 Ftx 6 (Ft)

(2012. I–VI. hónap átlaga)
(fõ)

Összesen

Az intézmény
kapcsolattartójának neve,
telefonszáma, e-mail címe

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 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
A Közokt. tv. 27. § (8) bekezdése alapján felzárkóztató oktatásban részt vevõ tanulók
létszámösszesítõ lapja
II. részlet igényléséhez
Beküldendõ 2012. október 8-ig az Igazgatósághoz
a) az önkormányzati fenntartó
aa) a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül és
ab) egy eredeti példányban postai úton,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény az a) pont ab) alpontjában meghatározottak szerint.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Felzárkóztató oktatás támogatása”.

A közoktatási intézmény

1.

2.

Összlétszám
Sorszám

X

Neve

X

OM azonosítója

Az intézmény
kapcsolattartójának neve,
telefonszáma, e-mail címe

Igényelt támogatás=Összlét-

(2012. VII–XII. hónap átlaga)
(fõ)

számx8000 Ftx6 (Ft)

Összesen

X

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.
.............................................................................
fenntartó

6. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Évfolyamok számozásának értelmezése
Évfolyam

9.
10.
11.
12.
13.

Normál osztály

9–10. évf. normatíva
9–10. évf. normatíva
11–12. évf. normatíva
11–12. évf. normatíva

Elõkészítõ évfolyammal indult osztály

———
9–10. évf. normatíva
9–10. évf. normatíva
11–12. évf. normatíva
11–12. évf. normatíva
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7. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
FENNTARTÓI ÖSSZESÍTÕ ADATLAP
a szakközépiskola 11–12. évfolyamán tartott gyakorlati oktatás támogatásának
I. és II. részlete igényléséhez aktuális oktatási azonosító adatokkal
Beküldendõ az Igazgatósághoz
2012. május 23-áig az I. részlet, illetve
2012. szeptember 20-áig a II. részlet tekintetében
a) az önkormányzati fenntartó
aa) a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül és
ab) egy eredeti példányban postai úton,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény az a) pont ab) alpontjában meghatározottak szerint.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyakorlati oktatás támogatása”
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
2012. február 15-ei létszám, valamint a 2012. szeptember 15-ei létszám –. Az adatlap kétszer küldendõ be a I. és a
II. részlet igényléséhez az aktuális létszámadatokkal.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap

P. H.
.......................................................................
fenntartó képviselõje
(valamint jogutód fenntartó képviselõje)
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8. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Beküldendõ az Igazgatósághoz
2012. május 23-ig az I. részlet, illetve
2012. szeptember 20-ig a II. részlet tekintetében
a) az önkormányzati fenntartó
aa) a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül és
ab) egy eredeti példányban postai úton,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény az a) pont ab) alpontjában meghatározottak szerint.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyakorlati oktatás támogatása”

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 2011. évi CLXXXVII. törvény 27. §-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 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
IGÉNYLÕLAP
A 7. § (1) bekezdés a)–b) pontjai alapján a nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásának
támogatásához (Intézményenként kérjük kitölteni)
Beküldendõ 2012. október 4-ig az Igazgatósághoz
a) az önkormányzati fenntartó
aa) a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül és
ab) egy eredeti példányban postai úton,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény az a) pont ab) alpontjában meghatározottak szerint.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állampolgár tanulók támogatása”
A 7. §
Az int.
kapcsolatSorszám

Az int.
neve

Az int.
címe

OM
azonosító

tartójának
neve, tel.
száma, e-mail
címe

A 7. §

(1) bek.

(1) bek.

a) pontja
szerinti
tanulók
létszáma

a) pontja
szerinti
tanulók
létszáma

a 2011/2012.
tanév
1. félévében*
(fõ)

a 2011/2012.
tanév
2. félévében*
(fõ)

A 7. §

A 7. §

(1) bek.

(1) bek.

a) pontja
szerinti
tanulók
becsült
létszáma

a) pontja
szerinti
tanulók
becsült
létszáma

a 2012/2013.
tanév
1. félévében*
(fõ)

a 2012/2013.
tanév
2. félévében*
(fõ)

A 7. §
(1) bek.
a) pontja
szerinti
tanulók után
igényelt
támogatás (Ft)

Összesen:
A 7. §
Az int.
kapcsolatSorszám

Az int.
neve

Az int.
címe

OM
azonosító

tartójának
neve, tel.
száma, e-mail
címe

A 7. §

(1) bek.

(1) bek.

b) pontja
szerinti
tanulók
létszáma

b) pontja
szerinti
tanulók
létszáma

a 2011/2012.
tanév
1. félévében
(fõ)

a 2011/2012.
tanév
2. félévében
(fõ)

A 7. §

A 7. §

(1) bek.

(1) bek.

b) pontja
szerinti
tanulók
becsült
létszáma

b) pontja
szerinti
tanulók
becsült
létszáma

a 2012/2013.
tanév
1. félévében
(fõ)

a 2012/2013.
tanév
2. félévében
(fõ)

A 7. §
(1) bek.
b) pontja
szerinti
tanulók után
igényelt
támogatás (Ft)

Összesen:
A sorok száma bõvíthetõ.
A fenntartó által igényelt támogatás mindösszesen1: ........................ Ft
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
........................................................................
fenntartó

* A 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott célcsoporttípusokat (menedékjogot kérõ, menekült, menedékes, oltalmazott vagy humanitárius
tartózkodási engedéllyel rendelkezik) kérjük zárójelben feltüntetni a létszám mellett.
1
A 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tanulókra igényelt összes támogatás és a b) pontja szerinti tanulók után igényelt összes támogatás összege
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10. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
ÖSSZESÍTÕ ADATLAP
A 7. § (1) bekezdés a)–b) pontjai alapján a nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásának
támogatásához kapott összegrõl2
(Intézményenként kérjük kitölteni)
A támogatás felhasználását követõ harminc napon belül a támogatás felhasználásáról készített szakmai
összefoglalóval együtt meg kell küldeni a miniszternek.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állampolgár tanulók támogatása”

Sorszám

Az int.
neve

Az int.
címe

OM azonosító

A 7. §

A 7. §

(1) bek.

(1) bek.

Felhasznált
a) pontja
b) pontja
Felhasznált
támogatás (Ft)
szerinti
szerinti
támogatás (Ft)
tanulók után
tanulók után
kapott
kapott
támogatás (Ft)
támogatás (Ft)

Kapott
támogatás
összesen (Ft)

A sorok száma bõvíthetõ.
Felhasználás mindösszesen: ......................... Ft
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
...............................................................................
fenntartó

2

Az elszámolás alapját képezõ dokumentumokat a támogatási igény benyújtásától számított öt évig meg kell õrizni.

Felhasznált
támogatás
összesen (Ft)
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11. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Beküldendõ 2012. május 14-ig az Igazgatósághoz
a) az önkormányzati fenntartó
aa) a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül és
ab) egy eredeti példányban postai úton,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény az a) pont ab) alpontjában meghatározottak szerint.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásának támogatása”

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 száma szükség szerint bõvíthetõ.
A 2012. szeptember 1-jétõl 2012. 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
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közoktatási intézmény együttmûködési 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

12. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Egyéni tanulói adatlap7
Gyermekgyógyüdülõk, egészségügyi intézmény,
rehabilitációs intézmény P. H.

6

Az egyéni tanulói adatlap sorszáma:

Gyógyintézeti tartózkodása alatt a tanuló ...................
tanórai foglalkozáson vett részt.
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. Tájékoztatást kaptam arról, hogy a nyilatkozat aláírása önkéntes.
................................................................
(hely, idõ)

......................................................................
(nagykorú tanuló,
vagy a kiskorú tanuló törvényes képviselõje)

Foglalkozás
idõpontja (hó, nap)

idõtartama (perc)9

Témája, tartalma

Megjegyzés

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 2012. szeptember 1. – 2012. 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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13. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
A tanulók gyógykezelését ellátó egészségügyi intézményben biztosított pedagógiai foglalkoztatás
összesítõ adatlapja10
A támogatás felhasználását követõ harminc napon belül meg kell küldeni a miniszternek.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásának támogatása”
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:
Sorszám

Név

Szakképesítés

Munkahely

Ellátott tanórák száma

A 2012. szeptember 1.–2012. december 31. között biztosított oktatás összesített adatai:
I. Egyéni (ágy melletti) foglalkoztatásban részesült:
A gyógykezelésben részesített tanulók száma (fõ)
Gyógykezelés idõtartama (nap)

Mozgásszervi, pulmonológiai,
pszichiátriai megbetegedés (fõ)

Szív- és érrendszeri, daganatos, és egyéb
megbetegedés (fõ)

Összesen

22–41
42–89
90–
............................................................................
egészségügyi intézmény fõigazgatója

....................................................................
támogatott fenntartó képviselõje

II. Csoportos foglalkoztatásban részesült:
A gyógykezelésben részesített tanulók száma (fõ)
Gyógykezelés idõtartama (nap)

Mozgásszervi, pulmonológiai,
pszichiátriai rehabilitációban részt vettek

Szív- és érrendszeri, daganatos, egyéb
megbetegedés miatt ellátottak

Összesen

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 száma szükség szerint bõvíthetõ.
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14. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
14. A többcélú kistérségi társulás, mint feladatot ellátó igénylése
Beküldendõ 2012. május 23-áig az Igazgatósághoz
a) a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül, és
b) egy eredeti és a fenntartó által hitelesített egy másolati példányban postai úton.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása.”
14/I. Az iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatásához a többcélú kistérségi társulásokban
14/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):
14/I./B. a 14/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:
14/I./C. a 14/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
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14/II. Az iskolapszichológusi ellátás jelenlegi és tervezett mutatói
Az iskolapszichológusi szolgáltatás fejlesztésére pályázó többcélú kistérségi társulás
Megnevezése:
Címe:
KSH-kódja:

A 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § és/vagy
a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. § és/vagy a 24/2011. (V. 18.)
NEFMI rendelet alapján támogatással ellátott iskolapszichológusi
feladatellátás mutatói
2009/2010.
nevelési/tanítási évben

2010/2011.
nevelési/tanítási évben

2011/2012.
nevelési/tanítási
évben

E rendelet 11. §-a alapján igényelt
támogatással együtt 2012. szeptembertõl
tervezett iskolapszichológusi ellátási
mutatók a 14. § (4) bekezdésben
meghatározott határidõig
2012/2013.
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
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15. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
15. A többcélú kistérségi társulás támogatási igénylésével kapcsolatos nyilatkozatok
Beküldendõ 2012. május 23-áig az Igazgatósághoz
a) a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül, és
b) egy eredeti és a fenntartó által hitelesített egy másolati példányban postai úton.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása.”
15/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
2012. szeptember 1-jétõl kezdõdõen a kistérség közigazgatási területén biztosítja,
a) saját intézmény fenntartásával*
b) települési önkormányzattal kötött megállapodás alapján, a települési 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 települési 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** 2012
szeptemberétõl egy fõ létszámfejlesztést biztosít. Vállalja továbbá, hogy az iskolapszichológus foglalkoztatásához
kapcsolódó költségek forrásához a 2012/2013-as tanévben hozzájárul.
** a megfelelõ aláhúzandó
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
.......................................................................
többcélú kistérségi társulás elnöke
15/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
2012. szeptember 1-jétõl kezdõdõen a ........................................... Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: .............................,
elnöke .................................) közigazgatási területén biztosítja, és a feladatellátásra jogosulttá váló intézmény alapító
okiratának módosítását legkésõbb 2012. 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.
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15/III. Szándéknyilatkozat az iskolapszichológusi hálózat fejlesztéséhez igényelt támogatáshoz
Jelen szándéknyilatkozat kitöltésével ............................................................................ intézmény (neve, címe, OM azonosítója)
fenntartójaként vállalom, hogy az intézményben 2012. 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
15/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) települési önkormányzattal kötött megállapodás alapján, a települési 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
15/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) települési önkormányzattal kötött megállapodás alapján, a települési 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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15/VI. Nyilatkozat a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 11. §–12. § alapján elnyert támogatásban részesült többcélú
kistérségi társulás részére – a 2011. szeptembertõl – a támogatásból biztosított iskolapszichológusi álláshely
megteremtésével megkezdett iskolapszichológusi tevékenység folytatásáról
Jelen nyilatkozat kitöltésével ........................................................................................ Többcélú Kistérségi Társulás (székhely:
....................., elnöke .....................) nyilatkozik arról, hogy a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 11. §–12. § alapján elnyert
támogatással, 2011 szeptemberétõl létesített iskolapszichológusi álláshelyhez kötött iskolapszichológusi szolgáltatást
továbbra is biztosítja a kistérség közigazgatási területén,
a) saját intézmény fenntartásával*
b) települési önkormányzattal kötött megállapodás alapján, a települési 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
15/VII. Nyilatkozat a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § alapján elnyert támogatásból 2009. szeptembertõl létesített
iskolapszichológusi szolgáltatás személyi kiadásainak fedezetéhez kapcsolódó, e rendelet 13. §-a alapján elnyert
támogatási összeg – felhasználó részére történõ – átadásáról
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 2012 szeptemberétõl az
iskolapszichológusi szolgáltatást nyújtó intézmény(ek) részére biztosítja.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
....................................................................
többcélú kistérségi társulás elnöke
15/VIII. Nyilatkozat a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. § alapján elnyert támogatásból 2010. szeptembertõl létesített
iskolapszichológusi szolgáltatás személyi kiadásainak fedezetéhez kapcsolódó, e rendelet 13. §-a 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
28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet 13. §-a alapján elnyert támogatási összeget 2012 szeptemberétõl az
iskolapszichológusi szolgáltatást nyújtó intézmény(ek) részére biztosítja.
Kelt: ........................................, .................... év .............................. hó .......... nap
P. H.
....................................................................
többcélú kistérségi társulás elnöke
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15/IX. Nyilatkozat a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 11. § és 12. § alapján elnyert támogatásból 2011. szeptembertõl
létesített iskolapszichológusi szolgáltatás személyi kiadásainak fedezetéhez kapcsolódó, e rendelet 13. § alapján
elnyert támogatási összeg – felhasználó részére történõ – átadásáról
Jelen nyilatkozat kitöltésével ........................................................................... Többcélú Kistérségi Társulás (székhely:
.........................., elnöke ...........................) vállalja, hogy a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 11. § és 12. § alapján elnyert
támogatásból 2011. szeptemberben létesített iskolapszichológusi szolgáltatás kiadásainak fedezetéhez kapcsolódó,
e rendelet 13. § alapján elnyert támogatási összeget 2012 szeptemberétõl az iskolapszichológusi szolgáltatást nyújtó
intézmény(ek) részére biztosítja.
Kelt: ………, …….. év ……….... hó ……….. nap
P. H.
....................................................................
többcélú kistérségi társulás elnöke

16. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Az iskolapszichológusi szolgáltatást megszervezõ, és e rendelet 11. § és/vagy 13. § alapján támogatásban
részesülõ többcélú kistérségi társulás adatszolgáltatásához
Beküldendõ 2013. július 30-áig az Igazgatósághoz
a) a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül, és
b) egy eredeti és a fenntartó által hitelesített egy másolati példányban postai úton.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása.”
Az iskolapszichológusi ellátást a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8. § és /vagy a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 13. §
és/vagy a 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 11.§ és 12. § alapján biztosító többcélú kistérségi társulás3
Megnevezése:
Címe:
KSH-kódja:
A TKT az iskolapszichológusi feladatokat saját fenntartásában mûködõ nevelési tanácsadóban, vagy a TKT által
települési önkormányzattal, megyei önkormányzattal/megyei fenntartóval, vagy önkormányzati társulással kötött
megállapodás alapján látja el4.
A 17/2010. (III. 30.)
A 15/2009. (IV. 2.)
A 24/2011. (V. 18.)
E rendelet 11. §-a
OKM rendelet 13. §
OKM rendelet 8. §
NEFMI rendelet
alapján elnyert
alapján elnyert
alapján elnyert
11. §–12. § alapján
támogatással 2012.
támogatással, 2009. támogatással 2010. elnyert támogatással
szeptembertõl
szeptembertõl
szeptembertõl
2011. szeptembertõl
megkezdett
megkezdett és
megkezdett és
megkezdett és
iskolapszichológusi
továbbra is
továbbra is
továbbra is
álláshelyen
fenntartott
fenntartott
fenntartott
foglalkoztatott
iskolapszichológusi
iskolapszichológusi
iskolapszichológusi
iskolapszichológus
álláshelyen
álláshelyen
álláshelyen
által ellátott feladat
foglalkozatott
foglalkozatott
foglalkozatott
mutatói
iskolapszichológus
iskolapszichológus
iskolapszichológus
(a 2012/2013.
által ellátott feladat
által ellátott feladat
által ellátott feladat
nevelési-tanítási
mutatói
mutatói5
mutatói
évre)
Támogatással
megkezdett
iskolapszichológusi
ellátásban részesülõ
gyermekek száma a
2009/2010.
nevelési/tanítási
évben
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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
Támogatással
megkezdett
iskolapszichológusi
ellátásban a
2010/2011.
nevelési-oktatási
évben 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
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Támogatással
megkezdett
iskolapszichológusi
ellátásban a
2010/2011.
nevelési-okatási
évben nem részesült
gyermekek közül a
2012/2013.
nevelési/tanítási évre
tervezett ellátás
Támogatással
megkezdett
iskolapszichológusi
ellátásban részesült
gyermekek száma a
2012/2013.
nevelési/tanítási
évben
Támogatással
megkezdett
iskolapszichológusi
ellátásban nem
részesült gyermekek
száma a 2012/2013.
nevelési/tanítási
évben

3
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás több közoktatási intézményben is biztosítja az iskolapszichológusi ellátást, a táblázatot intézményenként
kell kitölteni.
4
A megfelelõ aláhúzandó.
5
Amennyiben az iskolapszichológusi ellátás utazó iskolapszichológus által biztosított, úgy az rövidítve „u” betûvel jelölendõ

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

TKT saját fenntartásában mûködõ nevelési
tanácsadó által

TKT települési önkormányzattal kötött
megállapodás alapján

TKT önkormányzati társulással kötött
megállapodás alapján

1.
2.
3.
A többcélú kistérségi társuláson belül azon települések felsorolása, amelyekben nem biztosított
az iskolapszichológiai ellátás
Sorszám

TKT saját fenntartásában mûködõ nevelési
tanácsadó által

TKT települési önkormányzattal kötött
megállapodás alapján

TKT önkormányzati társulással kötött
megállapodás alapján

1.
2.
3.
A sorok száma szükség szerint bõvíthetõ.
Az adatok valódiságáért a támogatásban részesült többcélú kistérségi társulás felel!
Kelt: ………, …….. év ……….... hó ……….. nap
P. H.
…………………………………….
többcélú kistérségi társulás elnöke
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17. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Fenntartói igénylés
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek, tanulók nevelésének,
oktatásának támogatása
Beküldendõ 2012. május 30-ig az Igazgatósághoz
a) az önkormányzati fenntartó
aa) a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül és
ab) egy eredeti példányban postai úton,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény az a) pont ab) alpontjában meghatározottak szerint.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek, tanulók
nevelésének, oktatásának támogatása
Fenntartó neve:
A fenntartott intézményekre vonatkozó, a támogatás igénylését megalapozó adatok
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek, tanulók
nevelését, oktatását ellátó intézmény

létszáma

Sorszám
Intézménynév

OM azonosító

Létszám
2011.10. 01.

Várható létszám
2012.10. 01.6

Támogatás igénylésére
jogosító számított
létszám
2011. 10. 01-jei
tényleges, és a 2012.10.
01-jei várható létszám
matematikai átlaga7

1.
2.
Összesen:
A sorok száma szükség szerint bõvíthetõ.
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért felel!
Kelt: ...................., 2012. .........................
P. H.
.......................................................
fenntartó

6

2012. 10. 01-jei várható létszám számítása a 2011/2012. tanév tényleges létszáma, és a 2012/2013. tanévre történõ beiskolázási adatok ismeretében
tervezhetõ.
7
Létszám és várható létszám adatának összege osztva kettõvel.
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18. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Fenntartói nyilatkozat

az esélyegyenlõségi intézkedésekre vonatkozóan (A megfelelõt 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 települési önkormányzati, illetve önkormányzati társulások által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
Kitöltendõ közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó/központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény által
fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.

2
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19. melléklet a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Fenntartói Nyilatkozat
a jelen rendelet alapján támogatásban részesült fenntartó/intézmény
jogutódlással történt megszûnésérõl*
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 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelete
a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítõ támogatás igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól
A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 5. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott 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 egyetértésével és 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 véleményének kikérésével –,
a 13. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet
15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – 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. Nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához igényelhetõ kiegészítõ támogatás
1. §

(1) A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 5. melléklet 5. pont a) és b) alpontjában meghatározott támogatás (a továbbiakban együtt: fenntartói
támogatás) igénylésének feltétele, hogy a nemzetiségi nevelést, oktatást biztosító óvodában, illetve iskolában
(a továbbiakban együtt: intézmény) a nemzetiségi nevelésben, oktatásban részt vevõ tanulók összes tanulóhoz
viszonyított aránya legalább kilencven százalék legyen.
(2) Több oktatási forma esetén, az 1100 fõ lakosságszám feletti településen csak a nemzetiségi nyelvû vagy nemzetiségi
kétnyelvû nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók arányában igényelhetõ a fenntartói támogatás.
(3) A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont b) alpontja szerinti fenntartó esetében további feltétel, hogy az óvoda,
illetve iskola – mûködési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett – költségvetésében a központi
támogatások aránya ne érje el a hatvan százalékot.
(4) A fenntartói támogatás a nemzetiségi nevelést biztosító óvodára tekintettel csak akkor igényelhetõ, ha az óvodai
nevelés teljes idõtartamában minden nemzetiségi program szerint mûködõ csoportban biztosítva van a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) e rendelet hatálybalépésének napján hatályos
17. § (3) bekezdésében és 128. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott végzettséggel rendelkezõ fõállású
óvodapedagógus alkalmazása.
(5) A fenntartói támogatás a nemzetiségi nevelést, oktatást biztosító többcélú intézményre, intézményi társulásra és
intézményegységre (tagintézményre, feladatellátási helyre) tekintettel is igényelhetõ.

2. §

A fenntartói támogatás gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen vehetõ igénybe.

3. §

A fenntartói támogatás a nemzetiségi nevelést, oktatást biztosító intézmény mûködésének biztosításához kapcsolódó
személyi juttatások és azok járulékai, valamint az intézmény mûködését szolgáló dologi kiadások fedezésére
fordítható. Az intézmény költségvetésében tervezett felhalmozási kiadásokra a fenntartói támogatás nem
használható fel.

4. §

(1) A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont a) alpontja szerinti támogatás mértéke – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel –
a) a kettõ vagy több iskolát, és ezek között egy vagy több nemzetiségi nyelvû vagy nemzetiségi két tanítási nyelvû
oktatást megvalósító iskolára tekintettel az iskola – mûködési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal
csökkentett – tárgyévi költségvetésében a központi költségvetési támogatás arányának legfeljebb száz százalékra
történõ kiegészítése,
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b)

az egy nemzetiségi nyelvû vagy az egy nemzetiségi kétnyelvû iskolára tekintettel az iskola – mûködési
bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett – tárgyévi költségvetésében a központi költségvetési
támogatás arányának legfeljebb kilencven százalékra történõ kiegészítése.
(2) Az olyan nemzetiségi nyelvoktató iskolára tekintettel, amely az azonos nemzetiségi kétnyelvû oktatást felmenõ
rendszerben legalább a 2. évfolyamig bevezette, a költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont a) alpontja szerinti
támogatás mértéke az iskola – mûködési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett – tárgyévi
költségvetésében a központi költségvetési támogatás arányának legfeljebb nyolcvan százalékra történõ kiegészítése.
(3) A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont b) alpontja szerinti támogatás mértéke gyermekenként, tanulónként
legfeljebb 50 000 forint.
(4) A fenntartói támogatás mértéke önálló intézményenként, és a nemzetiségi nevelést, oktatást biztosító
tagintézményenként nem haladhatja meg a 35 millió forintot.

2. A nemzetiségi nyelv és irodalom, a nemzetiségi népismeret, valamint a nemzetiségi nyelvû közismereti
tankönyvek beszerzésének térítése
5. §

(1) A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont c) alpontja szerinti támogatás (a továbbiakban: tankönyvtámogatás) a
6. mellékletben meghatározott nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismereti, illetve nemzetiségi nyelvû
közismereti tankönyvek, munkatankönyvek és munkafüzetek beszerzéséhez igényelhetõ.
(2) A tankönyvtámogatás mértéke
a) az anyanyelvi, népismereti és közismereti tankönyvek esetében megegyezik a beszerzési árral,
b) a munkatankönyvek és munkafüzetek esetében a beszerzési árnak a tanulók által a 6. mellékletben
meghatározott térítési díjjal csökkentett összege.
(3) A munkatankönyveket és a munkafüzeteket a tanulók a 6. mellékletben megállapított térítési díjért vásárolják meg.
(4) A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítõ támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 10/2009. (III. 6.) OKM rendelet 2. §
(2) bekezdése, a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítõ támogatás igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 15/2010. (III. 19.) OKM
rendelet 3. § (2) bekezdése és a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítõ támogatás
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól szóló
17/2011. (V. 6.) NEFMI rendelet 6. § (1) bekezdése alapján teljes áron támogatott tankönyvek újabb beszerzéséhez csak
akkor igényelhetõ tankönyvtámogatás, ha a tanulólétszám növekedése azt indokolja. A tankönyvtámogatás mértéke
ebben az esetben a létszámnövekedés miatt szükséges tankönyvek beszerzési ára.
(5) A tankönyvtámogatás igénylésének feltétele, hogy a tankönyvtámogatás negyven százaléka a tankönyvtámogatás
folyósítását követõen a kiadó részére elõlegként átutalásra kerüljön, és a tankönyvek ára a tankönyvek leszállítása
után, a kiadó által kiállított számla kézhezvételét követõ harminc napon belül kiegyenlítésre kerüljön.

6. §

(1) A tankönyveket – a (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – a 2011/2012–2014/2015-ös tanévek
tanulólétszámának alakulását figyelembe véve, az érintett tanulólétszámot legfeljebb tíz százalékkal vagy öt darabbal
meghaladó példányszámban lehet megrendelni.
(2) A középiskolai tankönyvekbõl és szöveggyûjteményekbõl – a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény
8. § (8) bekezdésére tekintettel – olyan példányszám rendelhetõ, amely biztosítja a végzõs tanulók érettségi vizsgára
való felkészülését.

7. §

A tankönyveket azok beszerzésétõl számított legalább négy évig az iskolai könyvtár állományában kell tartani, azok
beszerzéséhez ez alatt az idõ alatt – az 5. § (4) bekezdésben meghatározott pótlólagos tankönyvrendelés kivételével –
további tankönyvtámogatás nem igényelhetõ, kivéve, ha a fenti idõszak alatt a tankönyvek tartalmilag átdolgozásra
kerültek.

3. Nemzetiségi nevelést, oktatást segítõ pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatása
8. §

(1) A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont c) alpontja szerinti támogatás (a továbbiakban: szakmai szolgáltatás
támogatása) a nemzetiségi nyelv, nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismeret és a nemzetiségi nyelven
folyó oktató-nevelõ munkával kapcsolatos pedagógiai-szakmai szolgáltatások megvalósításához igényelhetõ.
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(2) A szakmai szolgáltatás támogatása csak olyan szolgáltatáshoz vehetõ igénybe, amelyet az alapító okirata szerint
nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltató feladatot is ellátó pedagógiai intézet az adott nemzetiségi nevelésben,
oktatásban gyakorlattal rendelkezõ, az országos szakértõi névjegyzéken szereplõ, ennek hiányában az országos
nemzetiségi önkormányzat által javasolt szakember útján lát el.
(3) A szakmai szolgáltatás támogatásának mértéke a szolgáltató által benyújtott árajánlat összege, de a nemzetiségi
nevelésben, oktatásban részt vevõ tanulónként legfeljebb 800 forint, iskolánként legalább 70 000 forint és legfeljebb
200 000 forint lehet.

4. A költségvetési támogatás igénylése és folyósítása
9. §

(1) A támogatási kérelmet legkésõbb 2012. május 30-ig lehet benyújtani.
(2) A támogatási kérelmet
a) a helyi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben
rögzített és onnan kinyomtatott adatlapokat egy eredeti példányban postai úton,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény a Kincstár honlapjáról letöltött adatlapokon rögzített és onnan kinyomtatott igénylést
egy eredeti példányban postai úton
a kincstár fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtják be.
(3) A 8. melléklet szerinti indokolást, ha benyújtása szükséges, két példányban kell benyújtani.
(4) Határidõben benyújtottnak kell tekinteni azt a támogatási kérelmet, amelyet
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti fenntartó esetén a beadási határidõ utolsó napján éjfélig rögzítettek az
informatikai rendszerben és az ilyen módon rögzített, elküldött igényt legkésõbb másnap postára adták,
b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti fenntartó esetén a beadási határidõ utolsó napján postára adtak.
(5) Ha a helyi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója vagy a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény (a továbbiakban együtt:
fenntartó) az igénylési határidõt önhibáján kívül elmulasztotta, igazolási kérelmet nyújthat be az elmulasztott
határidõtõl számított öt munkanapon belül a (2) bekezdésben meghatározott szervhez, amely a benyújtástól
számított 3 napon belül dönt az igazolási kérelemrõl. Az igazolási kérelemmel együtt, önkormányzati fenntartók
esetén az elektronikus rendszerben történõ rögzítés kivételével, az elmulasztott igénylést is pótolni kell.
Az elektronikus rendszerben történõ rögzítést az Igazgatóság szóbeli felhívására haladéktalanul pótolni kell, és a
rendszer által elõállított adatlapokat az Igazgatóság részére legkésõbb a rögzítést követõ munkanapon meg kell
küldeni. Az igazolási kérelem benyújtására nyitva álló határidõ jogvesztõ.

10. §

(1) A támogatási kérelmet az 1. melléklet és a költségvetési támogatás jogcímének megfelelõ, a 2–4. melléklet szerinti
adatlap kitöltésével lehet benyújtani azzal, hogy az 1. mellékletet több intézmény, illetve jogcím esetén csak egyszer
szükséges kitölteni.
(2) A fenntartónak a támogatási kérelem minden rá vonatkozó mezõjét kötelezõ kitöltenie.
(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell
a) az 5. melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy a fenntartó rendelkezik a közoktatási törvény 105. §-ában
meghatározott közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési tervvel,
b) a 7. melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy a fenntartó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének.
(4) Az 5. melléklet szerinti nyilatkozatot többcélú kistérségi társulás esetében a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmûködésérõl szóló törvényben, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
törvényben az egyes társulási típusoknál meghatározott döntéshozó szerv vagy személy adja ki.
(5) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési terv hiányában arról nyilatkozik, hogy nevelési
programja, illetve pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket.

11. §

(1) A támogatási kérelemhez a fenntartói támogatás esetén csatolni kell
a) az óvoda, iskola pedagógiai programjának a nemzetiségi nevelésre, oktatásra, romani vagy beás nyelvû nevelés,
oktatás esetén a romani vagy beás nyelvû nevelésre, illetve a romák által beszélt nyelv oktatására vonatkozó része
fenntartó által hitelesített másolatát,
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b)

a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója nyilatkozatát arra vonatkozón, hogy neki, illetve
az általa fenntartott, az igénylésben feltüntetett intézményének nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett
köztartozása.
(2) A támogatási kérelemhez a tankönyvtámogatás esetén csatolni kell
a) az intézmény nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismeret és nemzetiségi nyelvû közismereti
tankönyvei, munkafüzetei rendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát és
b) az 5. § (3) bekezdésében meghatározott újabb rendelés esetén a tankönyvigényt megalapozó részletes
indokolást két eredeti példányban a 8. melléklet szerinti adatlap felhasználásával.
(3) A támogatási kérelemhez a szakmai szolgáltatás támogatása esetén csatolni kell
a) a nemzetiségi nevelést, oktatás segítõ pedagógiai-szakmai szolgáltatás árajánlatkérésének fenntartó által
hitelesített másolatát, amely tartalmazza a feladat részletes leírását és
b) a szolgáltató árajánlatának fenntartó által hitelesített másolatát.
12. §

(1) Az Igazgatóság a 11. § (2) bekezdés b) pontja szerinti indokolások egy eredeti példányát és a kérelmeket tartalmazó
elektronikus adatbázist 2012. június 30-ig megküldi az oktatásért felelõs miniszternek (a továbbiakban: miniszter).
(2) A miniszter 2012. július 30-ig – a rendelkezésre álló forrás mértékére tekintettel – dönt a költségvetési támogatásról.
(3) A miniszter döntését az Igazgatóság közli a fenntartóval.
(4) A miniszter a támogatott helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás esetén a település, a többcélú kistérségi
társulás nevét, KSH azonosítóját és a költségvetési támogatás összegét 2012. július 31-ig – elektronikus úton a helyi
önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mutatószám-felismerési rendszerében és papír alapon – közli a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszterrel.

13. §

(1) A költségvetési támogatást
a) a helyi önkormányzat, a többcélú kistérségi önkormányzat esetében a költségvetési törvénynek a Helyi
önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet 4. Központosított
elõirányzatok cím terhére a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján a kincstár a nettó
finanszírozás keretében,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében a költségvetési törvény Nemzeti
Erõforrás Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím,
3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás jogcímcsoport terhére a kincstáron keresztül a
miniszter utalványozása alapján a döntést követõ húsz munkanapon belül
a (3) és (4) bekezdésekben meghatározottak figyelembevételével folyósítja.
(2) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény részére nyújtható költségvetési támogatást a
költségvetési törvény Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 5. Egyetemek, fõiskolák cím biztosítja, a központi
költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény ennek terhére jogosult a miniszter 12. § (2) bekezdése
szerinti döntése alapján a költségvetési támogatás e rendeletben foglaltak szerinti felhasználására.
(3) A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont a) alpontjában meghatározott fenntartók kivételével – a fenntartói
támogatás visszamenõlegesen egy összegben az utalványozást követõ havi normatív állami hozzájárulások és
támogatások utalásával egyidejûleg, a fennmaradó összeg pedig ezt követõen havi egyenlõ részletekben a havi
normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejûleg kerül folyósításra.
(4) A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont a) alpontjában meghatározott fenntartók fenntartói támogatásának a
költségvetési törvény 5. melléklet 5. pontja alapján folyósított elõleggel csökkentett összege a miniszter döntését
követõen havi egyenlõ részletekben, a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások esetében az
utalványozást követõ havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejûleg kerül folyósításra.
(5) A tankönyvtámogatás és a szakmai szolgáltatás támogatásának folyósítása egy összegben, a miniszter utalványozását
követõ havi normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejûleg történik.

5. A költségvetési támogatás felhasználására és az azzal való elszámolásra vonatkozó szabályok
14. §

(1) Az önkormányzati fenntartó a költségvetési támogatás felhasználásáról a tárgyévben december 31-ei fordulónappal a
mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni.
(2) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó esetében a költségvetési támogatás elszámolása a
2012. évi normatív költségvetési hozzájárulás és támogatás elszámolása keretében történik.
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15. §

(1) Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetén a fenntartó e tényrõl haladéktalanul értesíti az Igazgatóságot.
Ebben az esetben a fenntartó a fenntartói támogatás idõarányos részére jogosult.
(2) Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetén a megrendelt nemzetiségi tankönyveket a fenntartó köteles
kifizetni és írásos megállapodással átadni egy azonos nemzetiséghez tartozó olyan intézménynek, amely a
megállapodásban vállalja, hogy a 2013. évi megrendeléseinél e tankönyveket nem rendeli meg. E megállapodást az
átadó fenntartó a megállapodás aláírását követõ 10 munkanapon belül az Igazgatóság részére megküldi. A szakmai
szolgáltatás támogatását a fenntartó nem veheti igénybe.
(3) A fenntartói támogatás esetében – a 2012-ben jogutód nélkül megszûnt intézmény kivételével – az elszámoláshoz az
intézmény pedagógiai programja nemzetiségi oktató-nevelõ munkára vonatkozó feladatainak végrehajtásáról szóló
és a 8. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelõ személy által elkészített értékelést kell csatolni. Az
értékelést kiváltja a szakmai szolgáltatás támogatásának felhasználásával igénybe vett pedagógiai szakmai
szolgáltatás ellátásáról szóló szakértõi jelentés.
(4) A fenntartó a (3) bekezdés szerinti értékelésnek, a szakmai szolgáltatás támogatásának felhasználásáról elkészített
szakértõi jelentésnek, a tankönyvi számlának és az annak teljesítését igazoló bizonylatnak a fenntartó által hitelesített
másolatait az elkészülésüket, illetve a teljesítésüket követõ húsz munkanapon belül, de legkésõbb 2013. január 31-éig
az Igazgatóság részére megküldi.

16. §

(1) A fenntartói jog átadásával is járó megszûnés vagy átszervezés esetén a költségvetési támogatás felhasználása a
jogelõd és a jogutód fenntartó írásos megállapodása alapján történik. A fenntartók által hitelesített megállapodás
másolatát a helyi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás az Igazgatósághoz nyújtja be legkésõbb a fenntartói
döntést követõ 10 munkanapon belül. A költségvetési támogatás teljes összegérõl – a (3) bekezdésben foglaltak
kivételével – a jogutód intézmény fenntartója számol el.
(2) A fenntartói támogatás idõarányos része az intézmény jogutóddal történõ megszûnéséig a jogelõd, azt követõen a
jogutód fenntartót illeti meg.
(3) A helyi önkormányzati fenntartású intézmény fenntartói jogának a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója részére történõ átadása, a köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója vagy a központi
költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény fenntartói jogának helyi önkormányzat, többcélú kistérségi
társulás részére történõ átadása esetén a költségvetési támogatás a jogelõd részére kerül folyósításra, amely a
támogatás idõarányos, havonként folyósított részleteit 10 napon belül köteles továbbadni a jogutódnak.
A költségvetési támogatás teljes összegérõl a jogelõd számol el.

17. §

A költségvetési támogatás jogszerû felhasználását a kincstár ellenõrzi.

6. Záró rendelkezések
18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és 2017. december 31-én hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Adatlap
A nemzetiségi feladatok támogatásának igényléséhez
A fenntartóra vonatkozó adatok:
Megye:

Fenntartó neve:

Címe:
KSH kód:
Adószáma:
Kapcsolattartó neve2:

Polgármester/képviselõ neve:
A fenntartott iskolák száma1:
Bank:

Számlaszám:
e-mail címe:

telefonszáma:

Nem állami intézményfenntartójára és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézményekre
vonatkozó további adatok:
PIR törzsszám:
ÁHT azonosító
Nyilvántartási száma (cégkivonat száma, vagy a cégbírósági végzés száma)3:
A nemzetiségi nevelést, oktatást megvalósító óvodára/iskolára vonatkozó adatok. Több intézmény esetén
valamennyit külön-külön fel kell tüntetni. (Tagintézmény, székhelyintézmény esetén annak hivatalos nevét szükséges
megjelölni.)
Az intézmény neve:
Településnév, lakosságszám4:
Érintett nemzetiség:
Oktatási forma5:
OM azonosító száma:
Az intézmény címe:
e-mail címe:
telefonszáma:
Kapcsolattartó neve2:
Nemzetiségi nyelvoktató oktatásról kétnyelvû oktatásra tér át, és a kétnyelvû oktatást a 2011/2012. tanévig
legalább a 2. évfolyamig bevezette6: igen/nem
Az igénylés jogcímei7
Fenntartói támogatás 1–4. §
Tankönyv-támogatás 5–7. §
Pedagógiai-szakmai
szolgáltatás 8. §

Az intézmény neve:
Településnév, lakosságszám4:
Érintett nemzetiség:
Oktatási forma5:
OM azonosító száma:
Az intézmény címe:
e-mail címe:
telefonszáma:
Kapcsolattartó neve2:
Nemzetiségi nyelvoktató oktatásról kétnyelvû oktatásra tér át, és a kétnyelvû oktatást a 2011/2012. tanévig
legalább a 2. évfolyamig bevezette6: igen / nem
Az igénylés jogcímei7
Fenntartói támogatás 1–4. §
Tankönyv-támogatás 5–7. §
Pedagógiai-szakmai
szolgáltatás 8. §
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Az intézmény neve:
Településnév, lakosságszám4:
Érintett nemzetiség:
Oktatási forma5:
OM azonosító száma:
Az intézmény címe:
e-mail címe:
telefonszáma:
Kapcsolattartó neve2:
Nemzetiségi nyelvoktató oktatásról kétnyelvû oktatásra tér át, és a kétnyelvû oktatást a 2011/2012. tanévig
legalább a 2. évfolyamig bevezette6: igen/nem
Az igénylés jogcímei7
Fenntartói támogatás 1–4. §
Tankönyv-támogatás 5–7. §
Pedagógiai-szakmai
szolgáltatás 8. §

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap
P. H.

...................................................................................
aláírás
..................................................................................
aláíró beosztása, titulusa

1

A fenntartó által fenntartott önálló iskolák (nem csak nemzetiségi) száma mindösszesen.
Az adatokat kötelezõ megadni, a kapcsolattartás az itt megadott hivatalos (nem magán) elektronikus levelezési címen, telefonszámon történik,
amelyet a támogatottnak napi rendszerességgel figyelemmel kell kísérnie.
3
Az országos nemzetiségi önkormányzatoknak és az egyházi fenntartóknak nem kell kitölteniük
4
2011 január 1-i állapot. Csak a helyi önkormányzati fenntartó tölti ki. Annak a településnek a nevét és lakosságszámát kell megadni, ahol a nemzetiségi
feladat ellátásra kerül.
5
A nemzetiségi anyanyelvû, nemzetiségi kétnyelvû, nemzetiségi nyelvoktató, roma nemzetiségi oktatást biztosító iskola, illetve kiegészítõ nemzetiségi
iskola. Több intézményegység vagy oktatási forma esetén mindegyiket fel kell sorolni!
6
Ha a támogatást a 4. § (2) bekezdése alapján igényli az azonos nemzetiséget érintõ nemzetiségi kétnyelvû oktatásra felmenõ rendszerben történõ
áttérés esetén, kérjük az igent aláhúzni.
7
Azon jogcímek rovatában kell X-et helyezni, amely tekintetében a fenntartó igénylést nyújt be.
2

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a) az 5. melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy rendelkezik a közoktatási törvény 105. §-ában meghatározott
közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési tervvel,
b) a 7. melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy az Áht. 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján rendezett
munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.
Beküldendõ:
A kincstár a fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez 1 eredeti példányban postai úton
A borítékra rá kell írni: „Kiegészítõ támogatás nemzetiségi feladatokhoz”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés helyi önkormányzatok esetében a kincstár rendszerében kitöltött, majd
kinyomtatott, nem állami intézmények fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási
intézmények esetében a kincstár honlapjáról letöltött adatlapokat kell kitöltve megküldeni.
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2. melléklet a 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Adatlap
A nemzetiségi fenntartói támogatás igényléséhez
(az intézmény, illetve többcélú intézmény, valamint intézményi társulás esetén a nemzetiségi nevelést, oktatást
biztosító intézményegységre (tagintézményre, feladatellátási helyre) vonatkozó adatokat kell megadni)
A fenntartó neve:
Az intézmény neve:
Sorszám1
Megnevezés
2011

2012

103 (74)
108 (79)

29 (30)
34 (35)

128 (81)

14 (14)

2011. évi tény

2012. évi terv

Felhalmozási kiadások (EFt)
Kiadások mindösszesen (felhalmozási kiadásokkal
együtt) (EFt)
Egyéb saját bevétel (ÁFA nélkül) (EFt)
A közoktatási célú normatív hozzájárulás és kiegészítõ
támogatások (EFt)2
Óvodai csoportok száma
Nemzetiségi program szerint mûködõ óvodai
csoportok száma
Iskolai tanulócsoportok száma
Nemzetiségi program szerint mûködõ iskolai
tanulócsoportok száma
Az óvodai nevelésben résztvevõ gyermekek száma3
Az iskolai oktatásban résztvevõ tanulók száma3
A nemzetiségi óvodai nevelési programban résztvevõ
gyermekek száma3
A nyelvoktató nemzetiségi oktatási programban
résztvevõ iskolai tanulók száma3
Az anyanyelvû, kétnyelvû nemzetiségi oktatási
programban résztvevõ iskolai tanulók száma3
Nemzetiségi óvónõ végzettséggel rendelkezõ
fõállású óvodapedagógusok száma4

Az intézményfenntartó feladatellátását befolyásoló egyéb körülmények leírása:
Az intézményfenntartó feladatellátását befolyásoló egyéb körülmény leírása:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap
P. H.

.................................................................................
aláírás
..................................................................................
aláíró beosztása, titulusa

1
Helyi önkormányzati fenntartók esetén a 80. sz. ûrlap, központi költségvetési szerv esetén pedig az elõirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos
adatszolgáltatásra szolgáló 98. sz. ûrlap megfelelõ sorszámai. (Zárójelben a 98. sz. adatlap sorszámai). Önálló intézmény, önálló többcélú kistérségi
társulások, intézményi társulások esetén a 21. ill. 22. ûrlapok megfelelõ adatait kell megadni. A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartói esetében az elfogadott 2011. évi költségvetési beszámoló és a 2012. évi költségvetési terv adatai alapján töltendõ ki. 2012. évben az „Egyéb
saját bevétel (ÁFA nélkül)” sorban a 07. sz. ûrlap sorszámait jelölik a hivatkozások.
2
Az intézményi feladat mutatók alapján a 2011. évi költségvetési törvény 42. § (3) bekezdése, ill. a 3. és 8. sz. mellékletei szerinti - beleértve a 8.. számú
melléklet alapján a többcélú kistérségi társulások által közoktatási intézményi feladatokra –, a fenntartó részére biztosított (több iskola esetén az érintett
intézmény tanulólétszáma alapján számított) támogatások mindösszesen.
3
2011-ben a 2011/2012. tanévi nyitó létszámadat, 2012-ben a 2012/2013. tanévre becsült létszámadat, a közoktatási feladatot ellátó nem állami
intézmény fenntartója esetében a 2012. februári létszámadat. Egységes intézmény (óvoda, iskola, középiskola) vagy több oktatási forma (nemzetiségi
nyelvoktató, nemzetiségi kétnyelvû) esetén intézménytípusonként, oktatási formánként kell megadni az adatokat.
4
Csak az óvodai pályázatok esetében kell kitölteni!
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A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a) az óvoda, iskola pedagógiai programjának a nemzetiségi nevelésre, oktatásra, romani vagy beás nyelvû nevelés,
oktatás esetén a romani vagy beás nyelvû nevelésre, illetve a romák által beszélt nyelv oktatására vonatkozó része
fenntartó által hitelesített másolatát,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója nyilatkozatát arra vonatkozón, hogy neki, illetve
az általa fenntartott, az igénylésben feltüntetett intézményének nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett
köztartozása.
Beküldendõ:
A kincstár a fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez 1 eredeti példányban postai úton
A borítékra rá kell írni: „Kiegészítõ támogatás nemzetiségi feladatokhoz”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés helyi önkormányzatok esetében a kincstár rendszerében kitöltött, majd
kinyomtatott, nem állami intézmények fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási
intézmények esetében a kincstár honlapjáról letöltött adatlapokat kell kitöltve megküldeni.
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3. melléklet a 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Adatlap
a nemzetiségi tankönyvbeszerzésre igényelhetõ támogatáshoz
A fenntartó neve:
Az intézmény neve:
Sorszám

A tankönyv
kiadói kódja

A tankönyv címe

Besorolása1

A tankönyvigényt
megalapozó
tanulók száma2
(fõ)

Megrendelt példány
szám (db)

Ára3 (Ft)

Tanuló által
fizetendõ
térítési díj4 (Ft)

Támogatás5 (Ft)

Igényelt támogatás mindösszesen:
Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap
P. H.

..................................................................................
aláírás
..................................................................................
aláíró beosztása, titulusa

1

Tankönyv, munkatankönyv, vagy munkafüzet.
Az adott évfolyam nemzetiségi programban résztvevõ összes tanulójának a 2012/2013. tanév október 1-jei várható száma.
3
A 6. számú mellékletben meghatározott fogyasztói ár.
4
Tankönyv esetén 0 Ft, munkatankönyv és munkafüzet esetén a 6. számú mellékletben meghatározott tanulói ár.
5
A fogyasztói ár és a tanulói ár különbözete szorozva a megrendelt példányszámmal.
2
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A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a) az intézmény nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismeret és nemzetiségi nyelvû közismereti
tankönyvei, munkafüzetei rendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát és
b) az 5. § (3) bekezdésében meghatározott újabb rendelés esetén a tankönyvigényt megalapozó részletes
indokolást két eredeti példányban a 8. melléklet szerinti adatlap felhasználásával.
Beküldendõ:
A kincstár a fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez 1 eredeti példányban postai úton.
A 11. § (2) bekezdés b) pontja szerinti indokolást a 8. melléklet felhasználásával 2 eredeti példányban kell beküldeni!
A borítékra rá kell írni: „Kiegészítõ támogatás nemzetiségi feladatokhoz”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés helyi önkormányzatok esetében a kincstár rendszerében kitöltött, majd
kinyomtatott, nem állami intézmények fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási
intézmények esetében a kincstár honlapjáról letöltött adatlapokat kell kitöltve megküldeni.
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4. melléklet a 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Adatlap
a nemzetiségi nevelést, oktatást segítõ pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatásához
A fenntartó neve:
Az intézmény neve:
A támogatást megalapozó nemzetiségi tanulók száma1: ……….. fõ

Feladat megnevezése

Szolgáltató neve

Szolgáltató árajánlata (Ft)

Kért támogatás összege
(Ft)

Igényelt támogatás mindösszesen:

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap
P. H.

.................................................................................
aláírás
..................................................................................
aláíró beosztása, titulusa

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell
a) a nemzetiségi nevelést, oktatás segítõ pedagógiai-szakmai szolgáltatás árajánlatkérésének fenntartó által
hitelesített másolatát, amely tartalmazza a feladat részletes leírását és
b) a szolgáltató árajánlatának fenntartó által hitelesített másolatát.
Beküldendõ:
A kincstár a fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez 1 eredeti példányban postai úton
A borítékra rá kell írni: „Kiegészítõ támogatás nemzetiségi feladatokhoz”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés helyi önkormányzatok esetében a kincstár rendszerében, nem állami intézmények
fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetében a kincstár honlapjáról
letöltött adatlapokat kell megküldeni.

1

A 2011. októberi oktatási statisztikai létszámadat, a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében a 2011. februári
létszámadat.
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5. melléklet a 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Fenntartói Nyilatkozat
– az esélyegyenlõségi intézkedésekkel kapcsolatosan –
helyi önkormányzatok, önkormányzati, többcélú kistérségi társulások, illetve közoktatási feladatot ellátó
nem állami intézmény fenntartói és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási
intézmények által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén (A megfelelõ helyen kérjük kitölteni!)
Fenntartó megnevezése:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Alulírott ................................................................................................................. polgármester/fõpolgármester/többcélú kistérségi
társulás elnöke büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a képviselõ-testület/közgyûlés/társulási tanács
(a megfelelõ aláhúzandó) ............................ 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 fent nevezett 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 megfelelõ aláhúzandó).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, illetve önkormányzati társulások által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
Kitöltendõ közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója, illetve központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény
által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
2
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6. melléklet a 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
I. A tankönyvjegyzéken szereplõ nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismereti,
valamint a nemzetiségi nyelvû egyéb közismereti munkatankönyvek és munkafüzetek tanulói térítési díja
és fogyasztói ára
Konsept-H Kiadó:
2081 Piliscsaba, Fõ út 194.
Tel.: 26-373 367

Raktári száma

KT-0602/A
KT-1201/M
KT-1203
KT-1205
KT-1207
KT-1305
KT-1306
KT-1308/A
KT-1310/A
KT-1312/A
KT-1322
KT-1324

KT-1325
KT-1326
KT-1327
KT-1328
KT-1335

Címe

Liedersammlung. Übungsheft 1–4.
Idem, idem do školièky
Písmenká sú ako deti
Svet je nádherná kniha
Do srdca vlo
Bunte Welt. Bilder- und
Arbeitsbuch 1–2.
Bunte Welt. Schreibheft 1–2.
Bunte Welt. Arbeitsheft 2.
Bunte Welt. Arbeitsheft 3.
Bunte Welt. Arbeitsheft 4.
„Omas Fotoalbum erzählt“
Arbeitsbuch 7–8
Ohne Vergangenheit keine
Zukunft Arbeitsbuch zum
Volkskundeunterricht Klasse 9–12
Kombi Spielheft. Arbeitsheft
Kombi Mini. Arbeitsheft
Kombi Midi. Arbeitsheft
Kombi Maxi. Arbeitsheft
Geographie 7 Arbeitsheft

Munkatankönyv
Munkafüzet

Tanulók által fizetendõ
díj

Fogyasztói ár

munkafüzet
munkafüzet
munkafüzet
munkafüzet
munkafüzet
munkatankönyv

330
410
510
510
510
820

700
1 850
2 830
2 990
2 830
3 800

munkafüzet
munkafüzet
munkafüzet
munkafüzet
munkafüzet

430
610
610
610
650

1 050
3 100
2 550
2 550
5 090

munkafüzet

650

5 090

munkafüzet
munkafüzet
munkafüzet
munkafüzet
munkafüzet

530
530
600
610
720

1 440
1 440
2 440
2 650
4 790

Munkatankönyv
Munkafüzet

Tanulók által fizetendõ
díj

Fogyasztói ár

munkafüzet

420

5 250

munkafüzet

320

4 620

munkafüzet
munkafüzet
munkafüzet

420
420
320

2 625
2 625
4 620

munkafüzet

320

4 620

munkafüzet
munkafüzet
munkafüzet

420
420
320

2 625
2 625
6 510

SikerX Bt:
1095 Budapest, Mester u. 53–55.
Tel.: Fax: 06 1 708 4483

Kiadói kód

MI-0002
MI-0013
MI-0042
MI-0044
MI-0005
MI-0028
MI-0046
MI-0040
MI-0037

Cím

Horváth Jánosné: Zbierka úloh zo
slovenského jazyka
Fazekas Sándorné dr.: Cestièka
belavá – pracovný zošit
Kraszlán Erika: Pracovný zošit 6.
Kraszlán Erika: Pracovný zošit 7.
Fazekas Sándorné dr.: Kde bolo,
tam bolo. – Pracovný zošit
Fazekas Sándorné dr.: Domovina
moja – Pracovný zošit
Kraszlán Erika: Pracovný zošit 8.
Kraszlán Erika: Pracovný zošit 5.
Fazekas Sándorné dr.: Poï sa hra.
Pracovný zošit
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Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kht.
1065 Budapest, Nagymezõ utca. 68.
Tel.: 1-269 1974

Kiadói kód

CT-6111/m
CT-5111/m
CT-3117/m
CT-3122/m
CT-3116

CT-3124

CT-3125/m

CT-3119
CT-3121
CT-1131/M
CT-1132/M
CT-1138/M
CT-1139/M
CT-1134
CT-1136/M
CT-1137/M
CT-1111/m
CT-1112/m
CT-1113/m
CT-1114/m
CT-1115/M
CT-1116/M
CT-1117/M

Cím

Juricskay Istvánné–Szabeva Ajsza:
Bolgár népismeret munkafüzet
Nagyné Szabó Antigoné: Görög
népismeret 1–4. munkafüzet
Valerija Perger: Pozdravljena,
slovenšèina! 5.
Valerija Perger: Pozdravljena,
slovenšèina 6.
Neubauer Ibolya–Lázár
Éva–Faschingné Libricz Irén: Igraje
v slovenšèino 2.
Neubauer Ibolya–Lázár Éva–
Faschingné Libricz Irén: Z dobro
voljo v slovenscino 3.
Neubauer Ibolya–Lázár Éva–
Faschingné Libricz Irén: Z dobro
voljo v slovenscino 4.
Glanz Lászlóné: Delovni zvezek 9.
Glanz Lászlóné: Delovni zvezek 10.
Torjánácz Anna:
Radna biljenica 1.
Torjánácz Anna:
Radna biljenica 2.
Torjanac Anna: Radna biljenica 3.
Torjanac Anna: Radna biljenica 4.
Tislér Jolán: Moj hrvatski. Radna
biljenica 5.
Tislér Jolán: Moj hrvatski 6.
Tislér Jolán: Moj hrvatski 7.
Horváth Csaba: Naš materinski
jezik. Radna biljenica 1.
Horváth Csaba: Naš materinski
jezik. Radna biljenica 2.
Horváth Csaba: Naš materinski
jezik. Radna biljenica 3.
Horváth Csaba: Naš materinski
jezik. Radna biljenica 4.
Horváth Csaba: Naš materinski
jezik. Vjezbanica gramatike 5.
Horváth Csaba: Naš materinski
jezik. Radna biljenica 6.
Horváth Csaba: Naš materinski
jezik. Radna biljenica 7.

Munkatankönyv
munkafüzet

Tanulók által fizetendõ
díj

Fogyasztói ár

munkafüzet

800

10 500

munkafüzet

800

10 500

munkafüzet

600

10 500

munkafüzet

600

10 500

munkafüzet

600

11 500

munkafüzet

600

11 000

munkafüzet

600

11 000

munkafüzet
munkafüzet
munkafüzet

600
600
600

10 000
10 500
14 000

munkafüzet

600

10 500

munkafüzet
munkafüzet
munkafüzet

600
800
600

10 000
10 500
10 500

munkafüzet
munkafüzet
munkafüzet

800
800
700

13 500
14 000
9 500

munkafüzet

700

9 500

munkafüzet

700

9 500

munkafüzet

700

9 500

munkafüzet

600

10 500

munkafüzet

600

12 000

munkafüzet

600

12 000
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Apáczai Kiadó és Könyvterjesztõ Kft.:
9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18.
Tel.: 95/525-024

Kiadói kód

AP-010929

AP-020929

AP-030929

Szerzõ, Cím

Dr. Mester Miklósné: A mi világunk
környezetismereti mf. 1. évf.
(szlovén)
Dr. Mester Miklósné: A mi világunk
környezetismereti mf. 2. évf.
(szlovén)
Dr. Mester Miklósné: A mi világunk
környezetismereti mf. 3. évf.
(szlovén)

Munkatankönyv
munkafüzet

Tanulók által fizetendõ
díj

Fogyasztói ár

munkafüzet

1 400

11 000

munkafüzet

1 400

11 000

munkafüzet

1 400

11 000

Munkatankönyv
Munkafüzet

Tanulók által fizetendõ
díj

Fogyasztói ár

Munkafüzet

370

9 000

Munkafüzet

800

8 000

Munkafüzet

600

8 000

Munkafüzet

630

8 000

Munkafüzet

690

7 470

Munkafüzet

630

8 000

Munkafüzet

650

5 940

Munkafüzet

655

8 000

Munkafüzet

630

8 000

Munkafüzet
Munkafüzet
Munkafüzet

580
610
435

7 140
7 985
8 545

Munkatankönyv

1 045

12 250

Munkafüzet

1 180

12 250

Munkatankönyv

1 045

12 250

Munkafüzet

1 180

12 250

Munkafüzet

1 045

15 915

Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.
Tel.: 1-460 1800/245 Fax: 1- 460 1852

Kiadói kód

NT-30266/M/1
NT-30312/M/2
NT-30318/M/2
NT-30329/M/2
NT-30331/M/1
NT-30335/M/2
NT-30342/M/1
NT-30351/M
NT-30374/M
NT-30375
NT-30376
NT-30381/M
NT-30384
NT-30384/M

NT-30386
NT-30386/M
NT-30388

Cím

Mária Jakabová: Slovenèina.
Pracovný zošit pre 10–11. roènik
Daniela Horváthová: Pracovný
zošit zo slovenského jazyka 5.
Daniela Horváthová: Pracovný
zošit zo slovenského jazyka 6.
Daniela Horváthová: Pracovný
zošit zo slovenského jazyka 7.
Miloslava Némethová: Obrázkový
pracovný zošit 1.
Daniela Horváthová: Pracovný
zošit zo slovenského jazyka 8.
Miloslava Némethová: Obrázkový
pracovný zošit 2.
Miloslava Némethová: Pracovný
zošit zo slovenèina 3.
Miloslava Némethová: Pracovný
zošit zo slovenèina 4.
Magda Paická: Katka v lese
Magda Paická: Ahoj, dobrý deò
Kormos Katalin: Pracovný zošit zo
moja èítanka 4.
C. Neményi Eszter–Oravecz Márta:
Matematika 1.
C. Neményi Eszter–Oravecz Márta:
Matematika
pracovný zošit 1.
C. Neményi Eszter–Oravecz Márta:
Matematika 2.
C. Neményi Eszter–Oravecz Márta:
Matematika pracovný zošit 2.
Simon Krisztina–Németh Józsefné:
Zázraèný svet 1–2.
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Kiadói kód

NT-30394
NT-30406
NT-30408/M
NT30409/M
NT-30410
NT-30411

NT-30411/E

NT-30412

NT-30412/E

NT-30413

NT-30413/E

NT-30418/M
NT-30429/F
NT-30429/M
NT-30430/M
NT-30431/M
NT-30434/M
NT-30435/M
NT-30439/M

NT-31283/M/1

NT-31521/1

Cím

Németh Józsefné–Simon Krisztina:
Zázraèný svet 3.
Nagy Attiláné–Palócz Ferencné:
Technika a spôsob ivota 1.
Tamasics Katalin: Zemepis
kontinentov – pracovný zošit 7.
Hartdégenné Rieder Éva: Pracovný
zošit z prírodopisu 4.
Nagy Attiláné–Palócz Ferencné:
Technika a spôsob ivota 2
Kaposi József–Szabó Márta–
Száray Miklós: Zbierka úloh k novej
písomnej maturite z dejepisu pre
9–10. roèník
Kaposi József–Szabó Márta–
Száray Miklós: K¾úè k zbierke
maturitných úloh z dejepisu pre
9–10. roèník
Kaposi József–Szabó Márta–
Száray Miklós: Zbierka úloh k novej
písomnej maturite z dejepisu pre
11. roèník
Kaposi József–Szabó Márta–
Száray Miklós: K¾úè k zbierke
maturitných úloh z dejepisu pre
11. roèník
Kaposi József–Szabó Márta–
Száray Miklós: Zbierka úloh k novej
písomnej maturite z dejepisu pre
12. roèník
Kaposi József–Szabó Márta–
Száray Miklós: K¾úè k zbierke
maturitných úloh z dejepisu pre
12. roèník
Asztalos Gyuláné–Dr. Franyó
István: Biológia 7. Pracovný zošit
Horváth Péter: Dejepis – pracovné
listy 5.
Horváth Péter: Dejepis – pracovný
zošit 5.
Asztalos Gyuláné–Dr. Franyó
István: Biológia 8. Pracovný zošit
Kaposi József–Száray Miklós:
Dejepis 11 – Pracovný zošit
Marta Palmaiová: Hudobná
výchova pracovný zošit 1.
Marta Palmaiová: Hudobná
výchova pracovný zošit 2.
Békési–Fried–Korándi–Paróczay–
Számadó–Tamás: Matematika 5.
Pracovný zošit
Ivan Mokuter: Vjebenica iz
gramatike hrvatskoga jezika za II.,
III., IV. razred gimnazije
Nagy Attiláné–Palócz Ferencné:
Spretne ruke 1.
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Munkatankönyv
Munkafüzet

Tanulók által fizetendõ
díj

Fogyasztói ár

Munkatankönyv

1 045

15 255

Munkafüzet

600

11 100

Munkafüzet

645

7 580

Munkafüzet

700

11 500

Munkafüzet

600

12 050

Munkafüzet

1 715

2 065

Munkafüzet

750

950

Munkafüzet

1 425

1 715

Munkafüzet

520

685

Munkafüzet

1 675

2 015

Munkafüzet

755

950

Munkafüzet

515

10 960

Feladatlap

555

7 955

Munkafüzet

600

10 265

Munkafüzet

480

10 450

Munkafüzet

1 095

14 105

Munkafüzet

310

2 975

Munkafüzet

310

2 975

Munkafüzet

865

10 265

Munkatankönyv

555

11 500

Munkafüzet

730

4 380
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Kiadói kód

NT-31522/1
NT-31523/1
NT-31525

NT-31528

NT-31535
NT-31535/F
NT-31535/M
NT-31540

NT-31540/M

NT-31544

NT-31544/M

NT-31546/M
NT-31547
NT-31548/M

NT-31552
NT-31552/M

NT-31554/M
NT-31555/M

NT-31558
NT-31559/M
NT-31560/M
NT-31569/M

NT-31571/F
NT-31571/M

Cím

Nagy Attiláné–Palócz Ferencné:
Spretne ruke 2.
Nagy Attiláné–Palócz Ferencné:
Spretne ruke 3.
Marija Fülöp-Huljev–Elizabeta
Pajriæ: Uèimo se hrvatski. Radna
knjiga za 1.razred
Marija Fülöp-Huljev–Elizabeta
Pajriæ: Mi se uèimo hrvatski. Radna
knjiga za 2. razred.
Zlata Gergiè: Nudim ti slova 1.
Zlata Gergiè: Pisanka za 1. razred
Zlata Gergiè: Uèim èitati. Radna
biljenica za 1. razred
Marija Fülöp-Huljev–Elizabeta
Pajriæ:Uèimo se hrvatski Èitanka za
3. razred
Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta
Pajriæ:Uèimo se hrvatski. Radna
pisanka za gramatiku 3. razred
C. Neményi Eszter–Sz. Oravecz
Márta: Matematika – udbenik 1.
razred
C. Neményi Eszter–Sz. Oravecz
Márta: Matematika – radna
biljenica 1. razred
Zlata Gergiè: Radna biljenica za 2.
razred
Zlata Gergiè: Naš lijepi hrvatski.
Radni udbenik za 2. razred
Marija Fülöp-Huljev–Elizabeta
Pajriæ: Mi se uèimo hrvatski.Radna
pisanka za gramatiku 4. razred
C. Neményi Eszter–Sz. Oravecz
Márta: Matematika – udbenik 2.
C. Neményi Eszter–Sz. Oravecz
Márta: Matematika – radna
biljenica 2. razred
Zlata Gergiè: Radna biljenica za 3.
razred
Zlata Gergiè: Naš lijepi hrvatski.
Gramatika za 3. razred. Radba
biljeznica
Gálné Domoszlai Erika: Priroda i
društvo 1. razred
Zlata Gergiè: Radna biljenica 4.
Zlata Gergiè: Naš ljepi hrvatski 4.
Radna biljenica
Hartdégenné Rieder Éva:
Upoznavanje prirode – radna
biljenica 5.
Horváth Péter: Kontrolni zadaci iz
povijesti 5.
Horváth Péter: Zadaci, krialjke iz
povijesti 5.

Munkatankönyv
Munkafüzet

Tanulók által fizetendõ
díj

Fogyasztói ár

Munkafüzet

600

4 860

Munkafüzet

730

6 485

Munkafüzet

1 000

17 000

Munkafüzet

800

11 500

Munkafüzet
Munkafüzet
Munkafüzet

1 215
835
415

17 940
3 930
4 345

Munkafüzet

800

11 500

Munkafüzet

580

7 340

Munkatankönyv

1 045

12 250

Munkafüzet

1 225

12 250

Munkafüzet

580

2 975

Munkafüzet

835

7 810

Munkafüzet

580

7 735

Munkatankönyv

1 225

12 250

Munkafüzet

1 225

12 250

Munkafüzet

415

4290

Munkafüzet

985

10 080

Munkatankönyv

920

7 535

Munkafüzet
Munkafüzet

415
820

4 940
9 000

Munkafüzet

580

7 820

Munkafüzet

555

5 730

Munkafüzet

600

11 495
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Kiadói kód

NT-31574
NT-31577/F
NT-31577/M
NT-31580
NT-31581/M

NT-31582/M
NT-31583
NT-31585

NT-31585/E

NT-31586

NT-31586/E

NT-31587

NT-31587/E

NT-31588/M
NT-31589/M

NT-31591/M

NT-31593/M
NT-31594/M

NT-31598/M
NT-32502/F

Cím

Janja ivkoviæ-Mandiæ: Gramatika
hrvatskoga jezika za 9. razred
Csepela Jánosné: Kontrolni zadaci
– Povijest 6.
Csepela Jánosné: Zadaci, krialjke
iz povijesti 6.
Miklovicz Árpád: Priroda i
društvo 2.
Hartdégenné Rieder Éva:
Upoznavanje prirode radna
biljenica 6.
Janja ivkoviæ-Mandiæ: Vjebenica
iz gramatike hrvatskoga jezika 6.
Miklovicz Árpád: Upoznavanje
prirode i društva 3.
Kaposi József–Szabó Márta–
Száray Miklós: Zbirka zadataka za
novu pismenu maturu iz
povijesti 9-10.
Kaposi József–Szabó Márta–
Száray Miklós: Rješenja zadataka za
novu pismenu maturu iz
povijesti 9-10.
Kaposi József–Szabó Márta–
Száray Miklós: Zbirka zadataka za
novu pismenu maturu iz
povijesti 11.
Kaposi József–Szabó Márta–
Száray Miklós: Rješenja zadataka za
novu pismenu maturu iz
povijesti 11.
Kaposi József–Szabó Márta–
Száray Miklós: Zbirka zadataka za
novu pismenu maturu iz
povijesti 12.
Kaposi József–Szabó Márta–
Száray Miklós: Rješenja zadataka za
novu pismenu maturu iz
povijesti 12.
Janja ivkoviæ-Mandiæ: Vjebenica
iz gramatike hrvatskoga jezika 7.
Füsi–Mészáros–Nagy–Nagy–Rugli
–Tóth–Udvarhelyi–Vízvári:
Zemljopis 7. Radna biljenica
Hartdégenné Rieder Éva:
Upoznavanje prirode 4. Radna
biljenica
Janja ivkoviæ-Mandiæ: Vjebenica
iz gramatike hrvatskoga jezika 8.
Nagy Vendelné–Rugli Ilona–
dr. Udvarhelyi Károly: Zemljopis 8.
Radna biljeznica
Kaposi józsef–Száray Miklós:
Povijest 9. Radna biljeznica
Sneana Došiæ–Pavle Iliæ: Zvuci
jezika srpskog 2.
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Munkatankönyv
Munkafüzet

Tanulók által fizetendõ
díj

Fogyasztói ár

Munkatankönyv

770

11 500

Munkafüzet

500

11 000

Munkafüzet

720

11 500

Munkatankönyv

655

6 760

Munkafüzet

675

7 315

Munkafüzet

865

8 075

Munkatankönyv

960

10 695

Munkafüzet

1 715

2 035

Munkafüzet

755

915

Munkafüzet

1 425

1 685

Munkafüzet

520

650

Munkafüzet

1 675

1 980

Munkafüzet

755

915

Munkafüzet

965

8 380

Munkafüzet

555

4 645

Munkafüzet

620

11 500

Munkafüzet

950

9 000

Munkafüzet

635

10 265

munkafüzet

1 050

10 900

Munkafüzet

510

9 795

MAGYAR KÖZLÖNY
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Kiadói kód

NT-32502/M/1
NT-32503/M/1
NT-32504/F/M
NT-32504/M/1
NT-32536/M

NT-32557

NT-32557/E

NT-32558

NT-32558/E

NT-32559

NT-32559/E

NT-32574/M
NT-32575/M
NT-32576/M
NT-32577/M
NT-32578/M
NT-32585
NT-32586
NT-32587
NT-32587/M

Cím

Sneana Došiæ–Pavle Iliæ: Sunce na
mom dlanu 2.
Sneana Došiæ–Pavle Iliæ: Sveanj
zlatnih kljuèeva 3.
Sneana Došiæ–Pavle Iliæ: Najbolje
znam što uradim sam 4.
Sneana Došiæ–Pavle Iliæ: Putevi do
tajni 4.
Eva Hartdegen–Joef Keveš:
Poznavanje prirode –radna
sveska 5.
Kaposi József–Szabó Márta–
Száray Miklós: Zbirka zadataka za
pismeni deo maturskog ispita iz
istorije 9-10.
Kaposi József–Szabó Márta–
Száray Miklós: Rešenja pismenih
zadataka za polaganje mature iz
istorije 9-10 godina nastave
Kaposi József–Szabó Márta–
Száray Miklós: Kaposi József–
Szabó Márta–Száray Miklós: Zbirka
zadataka za pismeni deo
maturskog ispita iz istorije 11.
Kaposi József–Szabó Márta–
Száray Miklós: Rešenja pismenih
zadataka za polaganje mature iz
istorije 11. godina nastave
Kaposi József–Szabó Márta–
Száray Miklós: Kaposi József–
Szabó Márta–Száray Miklós: Zbirka
zadataka za pismeni deo
maturskog ispita iz istorije 12.
Kaposi József–Szabó Márta–
Száray Miklós: Rešenja pismenih
zadataka za polaganje mature iz
istorije 12. godina nastave
Vesna Èaplar: Vebanka uz
bukvar 2.
Zlata Jukiæ: Hajde da uèimo srpski
jezik 3.
Krisztina Bekic: Radna sveska uz
èitanku 5.
Julijana Kotorèeviæ–Andrea
Mešter: Radna sveska uz èitanku 7.
Jasmina Stankoviæ: Srpska
gramatika – radna sveska 5.
Hartdégenné Rieder Éva: Upoznaj
svoju okolinu 1/I
Hartdégenné Rieder Éva: Upoznaj
svoju okolinu 1/II
Nagy-Baló András: Šarena
matematika 1/I
Nagy-Baló András: Šarena
matematika 1/M.

Munkatankönyv
Munkafüzet

Tanulók által fizetendõ
díj

Fogyasztói ár

Munkafüzet

580

11 055

Munkafüzet

555

11 500

Munkafüzet

600

4 040

Munkafüzet

1 205

9 765

Munkafüzet

555

11 500

Munkafüzet

1 715

2 075

Munkafüzet

750

970

Munkafüzet

1 425

1 735

Munkafüzet

520

700

Munkafüzet

1 670

2 025

Munkafüzet

750

970

Munkafüzet

600

5 150

Munkafüzet

600

4 775

Munkafüzet

600

6 010

Munkafüzet

600

7 240

Munkafüzet

600

5 150

Munkafüzet

610

7 370

Munkafüzet

610

7 370

Munkafüzet

1 045

10 960

Munkafüzet

795

13 730
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Kiadói kód

NT-32588
NT-33273/M
NT-33308/M
NT-33314/M
NT-33315/M
NT-33337/M
NT-33339
NT-33340/M

NT-33342
NT-33343

NT-33343/E

NT-33344

NT-33344/E

NT-33345

NT-33345/E

NT-33347/F
NT-33348/F
NT-33349/M
NT-34191/M

NT-34195/M

Cím

Nagy-Baló András: Šarena
matematika 1/II
Mihai Cozma: Cultivarea limbii
române. Caietul elevului
Lucia Borza: Limba românã. Caiet
de scriere 1.
Veronica Garami: Cînt ºi muzicã
pentru clasa 1. Caietul elevului
Veronica Garami: Cînt ºi muzicã
pentru clasa 2. Caietul elevului
Mihaela Bucin–Florica Szántó:
Limba românã 5. Caiet de lucrãri
Nagy Attiláné–Palócz Ferencné:
Abilitãþi practice. Clasa 1.
Hartdégenné Rieder Éva–Dr. Köves
József- Rugli Ilona: Cunoºtinþe
despre naturã 5. Caietul elevului
Nagy Attiláné–Palócz
Ferencné:Abilitãþi practice. Clasa 2
Kaposi József–Szabó Márta–
Száray Miklós: Culegere de teste
pentru noul sistem de bacalaureat.
Anii 9–10
Kaposi József–Szabó Márta–
Száray Miklós: Rezolvarea testelor
din culegerea de teste pentru
bacalaureatul la istorie cuprinse în
volumul anilor 9–10
Kaposi József–Szabó Márta Száray Miklós: Culegere de teste
pentru noul sistem de bacalaureat.
Anul al 11-lea
Kaposi József–Szabó Márta–
Száray Miklós: Rezolvarea testelor
din culegerea de teste pentru
bacalaureatul la istorie cuprinse în
volumul anului al 11-lea
Kaposi József–Szabó Márta–
Száray Miklós: Culegere de teste
pentru noul sistem de bacalaureat.
Anul al 12-lea
Kaposi József–Szabó Márta–
Száray Miklós: Rezolvarea testelor
din culegerea de teste pentru
bacalaureatul la istorie cuprinse în
volumul anului al 12-lea
Horváth Péter–Hámori Péter:
Istorie 5 . Teste recapitulative
Csepela Jánosné: Istorie 6 . Teste
recapitulative
Tamasics Katalin: Geografia
continentelor. Caietul elevului
Edina Rieder–Erdõfy–Theresia
Klinger: Mein erstes
Deutschbuch 1. Arbeitsheft
Theresia Klinger: Mein zweites
Deutschbuch 2. Arbeitsheft
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Munkatankönyv
Munkafüzet

Tanulók által fizetendõ
díj

Fogyasztói ár

Munkafüzet

1 045

10 960

Munkafüzet

730

9 755

Munkafüzet

690

3 495

Munkafüzet

510

6 790

Munkafüzet

600

6 790

Munkafüzet

620

6 780

Munkafüzet

530

6 210

Munkafüzet

580

9 945

Munkafüzet

600

6 570

Munkafüzet

1 715

2 035

Munkafüzet

750

930

Munkafüzet

1 420

1 695

Munkafüzet

520

660

Munkafüzet

1 670

1 985

Munkafüzet

750

930

Feladatlap

675

5 025

Feladatlap

675

5 025

Munkatankönyv

675

7 955

Munkafüzet

1 210

1 965

Munkafüzet

1 060

1 615
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Kiadói kód

NT-34198/M
NT-34199/M
NT-34206/M
NT-34207/M
NT-34251

NT-34261
NT-34262/M/2
NT-34265
NT-34266/M
NT-34269/M
NT-34271/M
NT-34271/II/M
NT-34273/M
NT-34277
NT-34284/M
NT-34285
NT-34289
NT-34291

NT-34291/E

NT-34292

NT-34292/E

Cím

Edina Rieder–Erdõfy: Deutsch 3.
Arbeitsheft
Edina Rieder–Erdõfy: Rund um das
Jahr. Arbeitsheft
Edina Rieder–Erdõfy: Deutsch 4.
Arbeitsheft
Maria Becze–Tóth: Lesebuch 4.
Arbeitsheft
Gerhard Dorn–Wolfgang
Goldhammer: Wie spricht der
Geograph über…?
Wolfgang Goldhammer: Ungarn
unter der Lupe
Edina Rieder–Erdõfy: Alle machen
mit! Arbeitsheft 1.
Gálné Domoszlai Erika:
Umweltkunde 1.
Edina Rieder–Erdõfy: Alle machen
mit! Arbeitsheft 2.
Edina Rieder–Erdõfy: Alle machen
mit! Arbeitsheft 3.
Éva Rieder–Hartdégen:
Naturkunde Arbeitsheft 5.
Katalin Radnai: Erdkunde für die 5.
Klasse der Grundschule
Edina Rieder–Erdõfy: Alle machen
mit! Arbeitsheft 4.
Mária Péter–Faidt–Erzsébet Knipf:
Mach mit! 6.
Éva Rieder–Hartdégen:
Naturkunde Arbeitsheft 6.
Õszné Szigeti Vass Erzsébet–
Farkas Brigitta:Umweltkunde 2.
Medgyes Sándorné: Physik 9.
Kaposi József–Szabó Márta–
Száray Miklós:
Aufgabensammlung für das neue
Abitur im Fach Geschichte.
Schriftliche Prüfung 9.–10. Klasse
Kaposi József - Szabó Márta Száray Miklós: Lösungschlüssel zur
Aufgabensammlung für das
schriftliche Geschichtsabitur zu
Band 9–10
Kaposi József–Szabó Márta–
Száray Miklós:
Aufgabensammlung für das neue
Abitur im Fach Geschichte.
Schriftliche Prüfung 11. Klasse
Kaposi József–Szabó Márta–
Száray Miklós: Lösungschlüssel zur
Aufgabensammlung für das
schriftliche Geschichtsabitur zu
Band 11.

Munkatankönyv
Munkafüzet

Tanulók által fizetendõ
díj

Fogyasztói ár

Munkafüzet

1 250

3 760

Munkafüzet

1 250

4 385

Munkafüzet

1 250

4 385

Munkafüzet

1 250

4 385

Munkafüzet

410

1 060

Munkafüzet

730

3 525

Munkafüzet

840

895

Munkafüzet

380

4 065

Munkafüzet

950

950

Munkafüzet

580

750

Munkafüzet

580

2 585

Munkafüzet

740

2 755

Munkafüzet

580

830

Munkafüzet

840

2 135

Munkafüzet

640

3 065

Munkafüzet

1 770

1 770

Tankönyv+
munkafüzet
Munkafüzet

900

11 000

1 715

2 000

Munkafüzet

755

895

Munkafüzet

1 420

1 650

Munkafüzet

520

620

8754

MAGYAR KÖZLÖNY

Kiadói kód

NT-34293

NT-34293/E

NT-34297/M

Cím

Kaposi József–Szabó Márta–
Száray Miklós:
Aufgabensammlung für das neue
Abitur im Fach Geschichte.
Schriftliche Prüfung 12. Klasse
Kaposi József–Szabó Márta–
Száray Miklós: Lösungschlüssel zur
Aufgabensammlung für das
schriftliche Geschichtsabitur zu
Band 12.
Kaposi József–Száray Miklós:
Geschichte 9 Arbeitsheft
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Munkatankönyv
Munkafüzet

Tanulók által fizetendõ
díj

Fogyasztói ár

Munkafüzet

1 675

1 945

Munkafüzet

755

895

Munkafüzet

1 050

11 000

II. A tankönyvjegyzéken szereplõ nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismereti,
valamint a nemzetiségi nyelvû egyéb közismereti tankönyvek fogyasztói ára
Konsept-H Kiadó:
2081 Piliscsaba, Fõ ut 194.
Tel.: 26-373 367
Raktári száma

KT-0320/N
KT-0321/N
KT-0601/A
KT-1201
KT-1202
KT-1204
KT-1206
KT-1301/A
KT-1302/A
KT-1303/A
KT-1304/A
KT-1307/A
KT-1309/A
KT-1311/A
KT-1321
KT-1323
KT-1334
KT-1340

Címe

Abituraufgabensammlung. Mathematik I. (Egységes
érettségi feladatgyûjtemény. Matematika I.)
Abituraufgabensammlung. Mathematik II. (Egységes
érettségi feladatgyûjtemény. Matematika II.)
Liedersammlung 1–4.
Idem, idem do skolicky
Písmenká sú ako deti
Svet je nádherná kníha
Do srdca vloz
Kombi Spielheft. Lesebuch
Kombi Mini. Lesebuch
Kombi Midi. Lesebuch
Kombi Maxi. Lesebuch
Bunte Welt. Lesebuch 2.
Bunte Welt. Lesebuch 3
Bunte Welt. Lesebuch 4
„Omas Fotoalbum erzählt“ Textsammlung 7–8
Ohne Vergangenheit keine Zukunft Textsammlung zum
Volkskundeunterricht Klasse 9–12
Geographie 7
Litera Tour I. Ein Lehrbuch für den Unterricht der
deutschen Literatur in den ungarndeutschen
Nationalitätengymnasien

Tankönyv

Fogyasztói ár

tankönyv

6 300

tankönyv

6 300

tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv

1 800
3 260
3 700
3 800
3 480
1 930
2 430
2 820
2 820
1 940
2 930
2 930
3 900
3 900

tankönyv
tankönyv

9 780
11 400
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SikerX Bt:
1095 Budapest, Mester u. 53–55.
Tel., fax: 06 1 708 4483
Kiadói kód

MI-0001
MI-0009
MI-0004
MI-0041
MI-0043
MI-0027
MI-0045
MI-0039
MI-0038

Cím

Tankönyv

Fogyasztói ár

Horváth–Kme–Pecsenya–Pestiová: Szlovák nyelv–Slovenský
jazyk
Fazekas Sándorné dr.: Poï sa hra
Fazekas Sándorné dr.: Kde bolo, tam bolo
Kraszlán Erika: Slovenèina 6.
Kraszlán Erika: Slovenèina 7.
Fazekas Sándorné dr.: Domovina moja
Kraszlán Erika: Slovenèina 8.
Kraszlán Erika: Slovenèina 5
Fazekas Sándorné dr.: Cestièka belavá. Èítanka 2.

tankönyv

7 240

tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv

9 450
9 450
6 500
6 500
9 450
6 500
6 500
6 500

Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kht.
1065 Budapest, Nagymezõ utca. 68.
Tel.: 1-269 1974
Kiadói kód

CT-5111
CT-5112
CT-5113
CT- 5114
CT-6111
CT-3117
CT-3122
CT-3115
CT-3123
CT-3125
CT-3118
CT-3120
CT-1131
CT-1132
CT-1138
CT-1139
CT-1133
CT-1136
CT-1137
CT-1120
CT-1121
CT-1122
CT 1123
CT-1135
CT-1111
CT-1112

Cím

Nagyné Szabó Antigoné: Görög népismeret 1–4.
Agárdi Elektra: Görög nyelv 3–4.
Janakakisz Nóra: Görög nyelv 9–12.
Dr. Partics Krisztina: Görög olvasókönyv 5–6.
Juricskay Istvánné–Szabeva Ajsza: Bolgár népismeret
Valerija Perger: Pozdravljena, slovenšèina! 5.
Valerija Perger: Pozdravljena, slovenšèina 6.
Lázár Éva–Faschingné Libricz Irén: Igraje v slovenšèino 2.
Neubauer Ibolya–Lázár Éva–Faschingné Libricz Irén: Z dobro
voljo v slovenscino 3.
Neubauer Ibolya–Lázár Éva–Faschingné Libricz Irén: Z dobro
voljo v slovenscino 4.
Glanz Lászlóné: Berilo 9.
Glanz Lászlóné: Berilo 10.
Torjánácz Anna: Slikovnica 1.
Torjánácz Anna: Moj hrvatski 2.
Torjánácz Anna: Moj hrvatski 3.
Torjánácz Anna: Moj hrvatski 4.
Tislér Jolán: Moj hrvatski 5.
Tislér Jolán: Moj hrvatski 6.
Tislér Jolán: Moj hrvatski 7.
Stipan Panèiæ: Pjesmarica 1.
Stipan Panèiæ: Pjesmarica 2.
Stipan Panèiæ: Pjesmarica 3.
Stipan Panèiæ: Pjesmarica 4.
Páncsity István: Pjesmarica 5.
Tímárné Skrapits Anna–Gargerné Skrapits Judit: Naš
materinski jezik 1.
Tímárné Skrapits Anna–Gargerné Skrapits Judit: Naš
materinski jezik 2.

Tankönyv

Fogyasztói ár

tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv

14 000
15 000
15 000
15.000
15 000
13 000
12 000
11 500
11 000

tankönyv

11 000

tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv

11 000
10 000
10 500
10 500
10 500
10 500
13 500
13 500
14 000
10 500
10 500
10 500
12 000
11 500
13 000

tankönyv

12 500

8756
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Kiadói kód

CT-1113
CT-1114
CT-1115
CT-1116
CT-1117
CT-4111
CT-4112
CT-4113
CT-3111
CT-3112
CT-3113
CT-1127
CT-1129
CT-1130
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Cím

Tankönyv

Fogyasztói ár

Tímárné Skrapits Anna–Gargerné Skrapits Judit: Naš
materinski jezik 3.
Tímárné Skrapits Anna–Gargerné Skrapits Judit: Naš
materinski jezik 4.
Tímárné Skrapits Anna–Gargerné Skrapits Judit: Naš
materinski jezik 5.
Tímárné Skrapits Anna–Gargerné Skrapits Judit: Naš
materinski jezik 6.
Tímárné Skrapits Anna–Gargerné Skrapits Judit: Naš
materinski jezik 7.
Veronica Garami: Cînt ºi muzicã 3–4.
Veronica Garami–Gh. Flueraº: Cînt ºi muzicã 5.
Veronica Garami–Gh. Flueraº: Cînt ºi muzicã 6.
Marija Kozar – Francek Mukiæ: Spoznavanje slovenstva 1–4.
Francek Mukiæ–Marija Kozar: Slovenec sem, tako je mati d’jala
Marija Kozar–Francek Mukiæ: Spoznavanje slovenstva 7–10.
Frankovics György: Narodopis 1–4.
Frankovics György: Narodopis 7–8.
Heka László: Narodopis 9–10.

tankönyv

12 000

tankönyv

12 000

tankönyv

13 000

tankönyv

12 500

tankönyv

12 000

tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

Tankönyv

Fogyasztói ár

tankönyv

2 500

Magyarországi Német Pedagógiai Intézet
7624 Pécs, Mikes Kelemen utca 13.
Tel.: 72-514070 Fax: 72-514072
Kiadói kód

MG-64554

Szerzõ, Cím

Radnai Katalin: Erdkunde für die 6. Klasse

Apáczai Kiadó és Könyvterjesztõ Kft.
9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18.
Tel.: 95/525-024
Kiadói kód

AP-010928
AP-020928
AP-030928

Szerzõ, Cím

Dr. Mester Miklósné: A mi világunk környezetismereti tk.
1. évf. (szlovén)
Dr. Mester Miklósné: A mi világunk környezetismereti tk.
2. évf. (szlovén)
Dr. mester Miklósné: A mi világunk környezetismereti tk.
3. évf. (szlovén)

Tankönyv

Fogyasztói ár

tankönyv

13 000

tankönyv

17 000

tankönyv

17 000

Tankönyv

Fogyasztói ár

Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv

9 860
6 000
9 300
10 640

Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.
Tel.: 1-460 1800/245 Fax: 1- 460 1852
Kiadói kód

NT-30305/3
NT-30308/2
NT-30312/2
NT-30314/1

Szerzõ, Cím

Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 5.
Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 6.
Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 5.
Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 7.
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Kiadói kód

NT-30316/2
NT-30318/2
NT-30329/2
NT-30331/2
NT-30335/2
NT-30336
NT-30342/1
NT-30351/2
NT-30370/2
NT-30374/1
NT-30381/1
NT-30390
NT-30391
NT-30392
NT-30398
NT-30399
NT-30402/1
NT-30403/1
NT-30404
NT-30405
NT-30407
NT-30408
NT-30409
NT-30414
NT-30415
NT-30416
NT-30417
NT-30418
NT-30419
NT-30420
NT-30421
NT-30422
NT-30423
NT-30424
NT-30425
NT-30426
NT-30427
NT-30429
NT-30430
NT-30431
NT-30434
NT-30435
NT-30439
NT-30439/F
NT-31491/1
NT-31503
NT-31511/1

Szerzõ, Cím

Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 8.
Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 6.
Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 7.
Miloslava Némethová: Obrázková slovenèina 1.
Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 8.
C. Neményi Eszter–Káldi Éva: Matematika 4.
Miloslava Némethová: Obrázkový slovenèina 2.
Miloslava Némethová: Slovenèina 3.
Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 9–10.
Miloslava Némethová: Slovenèina 4.
Kormos Katalin: Svet okolo nás–Moja èítanka 4.
Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 9.
Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej litaratúry 9.
Mária Sutyinszká: Uèíme sa po slovensky 1–4.
Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 10.
Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej literatúry 10.
Mária Jakabová: Slovenský jazyk 9.
Mária Jakabová: Slovenský jazyk 10.
Dr. Bernek Ágnes–Sárfalvi Béla: Geográfia 10.
Horváth Péter–Hámori Péter: Dejepis 6.
Oláh Zsuzsa: Biológia 10.
Tamasics Katalin: Zemepis kontinentov 7.
Hartdégenné Rieder Éva: Prírodopis 4.
Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 11.
Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej literatúry 11.
Kaposi József–Száray Miklós: Dejepis 12.
Nemerkényi Antal–Bora Gyula–Tamasics Katalin: Zemepis 8.
Asztalos Gyuláné–Dr. Franyó István: Biológia 7
Nagy Attiláné–Palócz Ferencné: Technika a spôsob ivota 3.
Száray Miklós: Dejepis 9.
C. Neményi Eszter–Wéber Anikó: Matematika 3.
Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 12
Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej literatúry 12
Száray Miklós: Dejepis 10.
Anna Kondacsová–Monika Szabová–Erika Kraszlánová:
Slovenská vzdelanos 7–8.
Anna Kondacsová–Monika Szabová–Erika Kraszlánová:
Slovenská vzdelanos 5–6.
Helméczy Mátyás: Dejepis 7.
Horváth Péter: Dejepis 5.
Asztalos Gyuláné–Dr. Franyó István: Biológia 8
Száray Miklós: Dejepis 11
Marta Palmaiová: Hudobná výchova 1.
Marta Palmaiová: Hudobná výchova 2.
Békési–Fried–Korándi–Paróczay–Számadó–Tamás:
Matematika 5.
Békési–Fried–Korándi–Paróczay–Számadó–Tamás:
Matematika 5. Zbierka
Helméczy Mátyás: Povijest 7.
Melania-Larisa Fabèiè: Slovensko-madarski slikovni
slovar 1–4.
Nemerkényi Antal–Sárfalvi Béla: Fizièka geografija 9.

Tankönyv

Fogyasztói ár

Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv

3 700
9 300
9 755
13105
9 755
16 500
11 265
10 960
9 075
9 315
10 450
8 435
7 360
11 990
7 790
7 340
10 450
8 575
12 250
20 000
17 000
17 000
12 250
3 495
3 855
21 000
14 115
15 515
8 645
19 615
12 690
12 015
11 495
20 535
3 645

Tankönyv

3 645

Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv

18 000
14 885
15 675
21 525
4 895
4 895
17 185

Feladatgyûjtemény
Tankönyv
Tankönyv

10 265
20 000
12 250

Tankönyv

18 630
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Kiadói kód

NT-31534
NT-31543/1
NT-31546
NT-31548
NT-31549
NT-31554
NT-31555/1
NT-31559
NT-31560/1
NT-31567
NT-31569
NT-31571
NT-31572
NT-31576
NT-31577
NT-31578
NT-31579/1
NT-31581
NT-31582
NT-31588
NT-31589
NT-31590
NT-31591
NT-31592
NT-31593
NT-31594
NT-31597
NT-31598
NT-32502/1
NT-32503/1
NT-32503/F
NT-32504/1
NT-32504/F
NT-32519
NT-32534
NT-32536
NT-32542
NT-32546
NT-32551
NT-32552
NT-32554
NT-32555
NT-32556
NT-32560
NT-32572
NT-32574
NT-32575

•
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Szerzõ, Cím

Tankönyv

Fogyasztói ár

Marta Mészáros–ivko Mandiæ: Rijeè hrvatska Slikovnica 1–4.
Nagy Attiláné–Palócz Ferencné: Spretne ruke 4.
Zlata Gergiè: Pod duginim lukom. Udbenik za 2. razred
Marija Fülöp–Huljev–Elizabeta Pajriæ:Uèimo se hrvatski
Èitanka za 4. razred
Matilda Bölcs: Antologija hrvatske knjievnosti
Zlata Gergiè: U zemlji snova. Udbenik za 3. razred
Zlata Gergiè: Naš lijepi hrvatski. Gramatika za 3. razred
Zlata Gergiè: Mjeseèeva prièa. Udbenik za 4. razred
Zlata Gergiè: Naš ljepi hrvatski 4.
Josip Šibalin: Nazivlje iz povijesti
Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode – udbenik 5.
Horváth Péter: Povijest 5.
Josip Šibalin:Vilinska svirala. Hrvatska èitanka 5.
Dr. Lénárd Gábor: Biologija za 10. razred
Horváth Péter–Hámori Péter: Povijest 6.
Josip Šibalin: Pruite dlan – èitanka 6.
Janja ivkoviæ–Mandiæ: Gramatika hrvatskoga jezika za 5.
razred
Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode - udbenik 6.
Janja ivkoviæ-Mandiæ: Gramatika hrvatskoga jezika za 6.
razred
Janja ivkoviæ-Mandiæ: Gramatika hrvatskoga jezika za 7.
razred
Füsi–Mészáros–Nagy–Nagy–Rugli–Tóth–Udvarhelyi–Vízvári:
Zemljopis 7, udbenik
Probáld Ferenc: Regionalna geografija
Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje priroda 4.
Száray Miklós-Kaposi József: Povijest 12.
Janja ivkoviæ-Mandiæ: Gramatika 8
Nagy Vendelné–Rugli Ilona–dr. Udvarhelyi Károly: Zemljopis 8.
Helméczy Mátyás: Povijest 8.
Száray Miklós: Povijest 9
Sneana Došiæ–Pavle Iliæ: Èarolije vragolije 2.
Sneana Došiæ–Pavle Iliæ: Tajne beskrajne 3.
Sneana Došiæ–Pavle Iliæ: Umilna reè maternja 3.
Sneana Došiæ–Pavle Iliæ: Zlatne rukoveti 4.
Sneana Došiæ–Pavle Iliæ: Jezik naš blagorodni 4.
Nemerkényi Antal: Fizièka geografija 9.
Cveta Vukoviæ: Školski reènik iz istorije 5–8.
Eva Hartdegen–Joef Keveš: Poznavanje prirode 5.
Milan Nedeljkov: Školski reènik iz fizike 5–8.
Zlata Jukiæ: Korak po korak 1.
Dr Petar Miloševiæ–dr Predrag Stepanoviæ: Knjievnost 9.
Dr Petar Miloševiæ–dr Predrag Stepanoviæ: Hrestomatija 9.
Lénárd Gábor: Biologija 10.
Dr Petar Miloševiæ: Knjievnost 10.
Dr Petar Miloševiæ: Hrestomatija 10.
Száray Miklós: Istorija 9.
Szabó Péter–Závodszky Géza: Istorija 10.
Vesna Èaplar: Bukvar 2.
Zlata Jukiæ: Hajde da uèimo srpski jezik 3.

Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv

12 250
12 110
14 025
11 500

Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv

10 960
12 050
13 000
15 035
13 000
7 985
17 000
12 250
11 500
17 000
20 000
11 500
10 835

Tankönyv
Tankönyv

14 125
9 475

Tankönyv

8 380

Tankönyv

14 115

Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv

17 185
14 625
21 920
12 015
15 855
16 045
18 000
12 250
12 250
7 350
12 200
9 695
12 250
11 500
12 250
11 000
12 250
16 500
10 375
16 440
16 500
15 000
25 000
25 000
16 155
13 390
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Kiadói kód

NT-32576
NT-32577
NT-32578
NT-32579
NT-32580
NT-32581
NT-32582
NT-32583
NT-32584
NT-32598
NT-32600
NT-32601
NT-32602
NT-32701
NT-33273/2
NT-33282/1
NT-33308
NT-33313
NT-33314/1
NT-33315/1
NT-33316
NT-33317/1
NT-33318
NT-33321
NT-33322
NT-33330
NT-33333
NT-33334
NT-33335
NT-33337
NT-33340
NT-33341
NT-33346
NT-33347
NT-33348
NT-33349
NT-33350
NT-33351
NT-33352
NT-33353
NT-33354

Szerzõ, Cím

Krisztina Bekic: Èitanka 5.
Julijana Kotorèeviæ–Andrea Mešter: Èitanka 7.
Jasmina Stankoviæ: Srpska gramatika 5.
Kaposi József–Száray Miklós: Istorija 12.
Dr Petar Miloševiæ: Knjievnost 11.
Dr Petar Miloševiæ: Hrestomatija 11.
Dr Petar Miloševiæ: Knjievnost 12.
Dr Petar Miloševiæ: Hrestomatija 12.
Száray Miklós: Istorija 11.
dr Predrag Stepanoviæ: Szerb nyelvtankönyv 5–6.
Krisztina Bekic: Èitanka 6.
Julijana Kotorèeviæ–Andrea Mešter: Èitanka 8
Zlata Jukiæ: Szerb nyelvkönyv 4.
Rosica Penkova: Bolgarski ezik 9.
Mihai Cozma: Cultivarea limbii române
Kis Józsefné: Culegere de cîntece 7–8.
Lucia Borza: Abecedar si carte de citire. Limba românã.
Prima mea carte
Mihaela Bucin–Florica Szántó: Limba românã.
A doua mea carte
Veronica Garami: Cînt ºi muzicã pentru clasa 1.
Veronica Garami: Cînt ºi muzicã pentru clasa 2.
Viorica Orosz Fábián: Lecturi literare pentru clasele 2–4
Iulia Olteanu: Literatura românã. Culegere de texte literare
pentru clasele 5–8
Lucia Borza: Cunoºtinþe de gramaticã. Manual pentru ºcolile
generale
Lucia Borza: Román nyelvkönyv
Mihaela Bucin–Florica Szántó: Limba românã. A treia mea
carte
Mihai Cozma: Limba românã. Cunoºtinþe generale. Foneticã.
Lexicologie. Gramaticã
Marta Mészáros–Viorica Orosz Fábián: Limba românã.
Dicþionar ilustrat. Vocabular român-maghiar
Rodica Müller–Teodor Cosma: Literatura românã. Antologie
de texte literare I.
Rodica Müller: Literatura românã. Antologie de texte
literare II.
Mihaela Bucin–Florica Szántó: Limba românã 5.
Hartdégenné Rieder Éva–Dr. Köves József–Rugli Ilona:
Cunoºtinþe despre naturã 5.
Hartdégenné Rieder Éva–Dr. Köves József–Rugli Ilona:
Cunoºtinþe despre naturã 6.
Kaposi József–Száray Miklós: Istorie 12.
Horváth Péter: Istorie 5.
Horváth Péter–Hámori Péter: Istorie 6.
Tamasics Katalin: Geografie 7.
Nemerkényi Antal –Sárfalvi Béla: Geografie fizicã generalã 9.
Nagy Attiláné–Palócz Ferencné: Abilitãþi practice. Clasa a 3-a
Nagy Attiláné–Palócz Ferencné: Abilitãþi practice. Clasa a 4-a
Száray Miklós: Istorie 9.
Mihaela Bucin–Florica Szántó: Cunoºtinþe de culturã si
civilizaþie româneascã. Manual pentru clasele 5–8

Tankönyv

Fogyasztói ár

Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
Tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv

16 155
17 000
11 275
23 700
19 000
15 000
19 000
15 000
21 810
19 000
15 460
16 340
16 100
18 350
10 960
11 000
11 930

Tankönyv

14 105

Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv

7 885
7 885
15 595
4 380

Tankönyv

4 970

Tankönyv
Tankönyv

5 820
11 495

Tankönyv

12 280

Tankönyv

9 125

Tankönyv

12 250

Tankönyv

10 890

Tankönyv
Tankönyv

7 655
17 000

Tankönyv

15 675

Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv

21 000
18 000
18 000
17 185
19 490
8 815
10 000
20 000
6 800
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Kiadói kód

NT-33356
NT-34191/2

Szerzõ, Cím

Helméczy Mátyás: Istorie 7.
Edina Rieder–Erdõfy–Theresia Klinger: Mein erstes
Deutschbuch 1.
NT-34192/1 Heves Ferenc: Musik 1–2.
NT-34195/2 Theresia Klinger: Mein zweites Deutschbuch 2.
NT-34197/1 Heves Ferenc:Musik 3–4.
NT-34198/2 Edina Rieder–Erdõfy: Deutsch 3.
NT-34199/2 Edina Rieder–Erdõfy: Rund um das Jahr. Lesebuch
NT-34206/2 Edina Rieder–Erdõfy: Deutsch 4.
NT-34207/2 Maria Becze–Tóth: Lesebuch 4.
NT-34213/1 Theresia Klinger: Deutsch 5.
NT-34214/1 Maria Mirk: Rund um die Welt 5.
NT-34215/1 Heves Ferenc: Musik 5–6.
NT-34220/1 Theresia Klinger:Deutsch 6.
NT-34221/1 Maria Mirk: Rund um die Welt 6.
NT-34225/1 Heves Ferenc: Musik 7–8.
NT-34226/1 Edina Rieder Erdõfy: Lesebuch 7.
NT-34227/1 Edina Rieder Erdõfy: Deutsch 7.
NT-34244/1 Helméczy Mátyás: Geschichte 8.
NT-34245/1 Nemerkényi Antal–Sárfalvi Béla: Allgemeine Physische
Geographie
NT-34246/1 Bora Gyula–Nemerkényi Antal: Ungarns Geographie
NT-34250/1 Knipf Erzsébet–Vágyi Vata: Wortschatztruhe
NT-34254/1 Oláh Zsuzsa: Biologie 10.
NT-34255/1 Oláh Zsuzsa: Biologie 11.
NT-34262
Edina Rieder Erdõfy: Alle machen mit! 1.
NT-34264
Ede Herger: Deutsche Grammatik in Tabellen
NT-34266/1 Edina Rieder Erdõfy: Alle machen mit! 2.
NT-34267
Probáld Ferenc: Regionale Geographie
NT-34269
Edina Rieder Erdõfy: Alle machen mit! 3.
NT-34271/I Éva Rieder–Hartdégen: Naturkunde 5.
NT-34271/II/1 Katalin Radnai: Erdkunde für die 5. Klasse der Grundschule
NT-34273
Edina Rieder Erdõfy: Alle machen mit! 4.
NT-34278
Meisterfeld–Scheyhing–Szabadpos–Englender: Bunte Erde I.
NT-34279
Knipf Erzsébet: Von Wort zu Wort
NT-34280
Bernd Meisterfeld–Michael Szabados: Bunte Erde II.
NT-34282
Büki–Zwickl–Venter–Weigert: Anthologie I.
NT-34284
Éva Rieder Hartdégen: Naturkunde 6.
NT-34288
Büki–Zwickl–Venter – Weigert: Anthologie II.
NT-34294
Medgyes Sándorné: Physik 10.
NT-34295
Medgyes Sándorné: Physik 11.
NT-34296
Száray Miklós–Kaposi József: Geschichte 12.
NT-34297
Száray Miklós: Geschichte 9.
NT-34298
Horváth Péter: Geschichte 5.
NT-34300
Száray Miklós: Geschichte 10.
NT-34301
Horváth Péter–Hámori Péter: Geschichte 6.
NT-34302
Száray Miklós: Geschichte 11
NT-35106
Izbor pesmi 1–2.
NT-35107
Izbor pesmi 3–4.
NT-35108
Izbor pesmi 5–6.
NT-36002
Nagyné Szabó Antigoné: Görög olvasókönyv 1–2.
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Tankönyv

Fogyasztói ár

Tankönyv
Tankönyv

20 000
1 965

Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv

1 955
1 615
1 670
3 760
4 385
7 835
8 670
905
905
1 320
905
905
2 820
4 290
830
10 385
3 285

Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv

11 265
9 415
11 625
6 070
1 255
4 575
1 690
2 465
1 210
3 875
7 090
1 410
2 100
7 645
2 065
1 780
6 390
1 915
12 210
14 000
17 885
14 315
13 260
18 480
14 940
19 750
13 000
11 000
11 000
15 845
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III. A tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl szóló
23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 24. § (5) bekezdése alapján kiadott nemzetiségi tankönyvek,
valamint munkatankönyvek és munkafüzetek tanulói térítési díja és fogyasztói ára
Konsept-H Kiadó:
2081 Piliscsaba, Fõ út 197.
Tel.: 26-373 367

Kiadói kód

KT-1313
KT-1314
KT-0605

KT-0612

Szerzõ, Cím

Frey Mária: Deutsch
Freu(n)de Lehrbuch 5.
Frey Mária: Deutsch
Freu(n)de Sprachbuch 5.
Varga Ilona:
Beás–magyar,
magyar–beás szótár
Ligeti György: Cigány
népismereti tankönyv
7–12. o.

Tankönyv
munkatankönyv
munkafüzet

Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

munkatankönyv

810

2 930

munkafüzet

610

2 550

tankönyv

2 210

tankönyv

2 390

SikerX Bt:
1095 Budapest, Mester u. 53–55.
Tel., fax.: 06 1 708 4483

Kiadói kód

MI-0003

MI-0023
MI-0012
MI-0031
MI-0034
MI-0035
MI-0036

Szerzõ, Cím

Fazekas Sándorné dr.:
Slovenèina–Kezdõk és
középhaladók szlovák
nyelvkönyve
Kraszlán Erika: Èitanka 7.
Fazekas Sándorné dr.:
Cestièka belavá
Kraszlán Erika: Èitanka 8.
Kraszlán Erika: Èitanka 5.
Kraszlán Erika: Èitanka 6.
Monika Glücková–Szabóová:
Slovenská vzdelanos
(Népismeret)

Tankönyv
munkatankönyv munkafüzet

Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

tankönyv

–––-

3 500

tankönyv
tankönyv

––––––-

6 300
9 450

tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv

––––––––––––-

6 270
5 270
5 860
10 500
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Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kht.
1065 Budapest, Nagymezõ utca. 68.
Tel.: 1-269 1974

Kiadói kód

CT 3128
CT-1119
CT 1124
CT 1125
CT-3114

CT-21411

CT-21412
CT-21413
CT-21413/M
CT-21414
CT-21414/M
CT-21415
CT-21415/M
CT-21416
CT-21416/M

Szerzõ, Cím

László Domján: Priroènik
Horváth Csaba: Èitanka 2–4.
Horváth Csaba: ÈITANKA 5–6
Horváth Csaba: ÈITANKA 7–8
Cvetko Marieta: Slikanica za
pouk slovenskega jezika
1. osztály
Galambos Vera: LOS!
Deutsches Bilderbuch
1. klasse
Galambos Vera: LOS!
Deutschbuch für die 1. klasse
Galambos Vera: LOS!
Deutschbuch für die 2. klasse
Galambos Vera: LOS!
Deutschbuch für die 2. klasse
Galambos Vera: LOS!
Deutschbuch für die 3. klasse
Galambos Vera: LOS!
Arbeitscheft für die 3. klasse
Galambos Vera: LOS!
Deutschbuch für die 4. klasse
Galambos Vera: LOS!
Arbeitscheft für die 4. klasse
Galambos Vera: LOS!
Deutschbuch für die 5. klasse
Galambos Vera: LOS!
Arbeitscheft für die 5. klasse

Tankönyv
munkatankönyv munkafüzet

Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

tankönyv
tankönyv
tankönyv
tankönyv/
tankönyv

2 500
5 000
5 000
5 000
2 500

tankönyv

2 500

munkafüzet

2 500

tankönyv

2 500

munkafüzet

2 500

tankönyv

2 500

munkafüzet

2 500

tankönyv

2 500

munkafüzet

2 500

tankönyv

2 500

munkafüzet

2 500

Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.
Tel.: 1-460 1800/245 Fax: 1- 460 1852

Kiadói kód

NT-30287/1
NT-30313/1
NT-30317/1
NT-30320/1
NT-30324/1
NT-30336/M

NT-30378/M
NT-30380

Szerzõ, Cím

Zalotai Józsefné: Spev a
hudba 3–4.
Mária Jakabová: Èítanka 5.
Mária Jakabová: Èítanka 6.
Mária Jakabová: Literárna
výchova 7.
Mária Jakabová: Literárna
výchova 8.
Káldi Éva–Varga Tamás:
Pracovný zošit z
matematiky 4.
Száray Miklós: Dejepis I –
Pracovný zošit
Helméczy Mátyás: Dejepis 8

Tankönyv
munkatankönyv munkafüzet

Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

Munkatankönyv

690

8 895

Tankönyv
Tankönyv
Tankönyv

–––––––––-

10 960
10 960
10 960

Tankönyv

–––-

10 960

Munkafüzet

805

805

Munkafüzet

555

11 500

Tankönyv

–––-

7 305
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Kiadói kód

NT-30385

Szerzõ, Cím

Hartdégenné Rieder Éva–
Köves József: Prírodopis 5.
NT.30396
Nemerkényi Antal–Sárfalvi
Béla: Geográfia 9.
NT-30405/F Csepela Jánosné: Pracovné
listy z dejepisu pre 6. roèník
NT-30405/M Csepela Jánosné: Pracovný
zošit z dejepisu pre 6. roèník
NT-31447/M/1 Suták Mihályné–Varga Tamás:
Radna biljeznica iz
matematike 3.
NT-31470
C. Neményi Eszter–Suták
Mihályné: Matematika 3.
razred
NT-31498/1 Závodszky Géza: Povijest III.
NT-31538
Mario Jerkiæ–Ladislav Romac:
Zbirka struènih izraza iz
zemljopisa
NT-31539
Anica Petreš–Németh: Zbirka
struènih izraza iz biologije
NT-31545
Bora Gyula–Nemerkényi
Antal: Geografija Maðarske
NT-31550
Gyõrvári Gábor: Zbirka
struènih izraza iz informatike i
raèunalstv
NT-31553
Bernek Ágnes–Sárfalvi Béla:
Drustvena geografija za
gimnazije
NT-31556
Gyõrvári Gábor: Nazivlje iz
matematike
NT-31561
Janja ivkoviæ–Mandiæ:
Horvát nyelvkönyv alapfokon
NT-31561/M Janja ivkoviæ–Mandiæ:
Horvát nyelv alapfokon.
Munkafüzet
NT-31566
Szabó Péter: Povijest 10.
NT-31579/M Janja ivkoviæ–Mandiæ:
Vjebenica iz gramatike
hrvatskoga jezika 5.
NT-32500
Georgije Mesaros:
Slikovnica 1–4.
NT-32512
Szabó Péter: Istorija 6.
NT-32522
Helméczy Mátyás: Istorija 8.
NT-32528
Radmila Pejovic:
Nije Nego 5–8.
NT-32535
Dr Jovanka Lastiæ: Školski
reènik iz biologije 5–8.
NT-32539
Csákány Antalné –Károlyházy
Frigyes–Sebestyén Zoltán:
Fizika 7.
NT-32547/M Mirjana Burzan–Biljana
Maksimoviæ: Zlatna reè 5.
NT-32700
Rosica Penkova–Katus Elvira:
Bolgarski ezik 0.
NT-33325
Helméczy Mátyás: Istorie 8

Tankönyv
munkatankönyv munkafüzet

Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

Tankönyv

–––-

12 050

Tankönyv

–––-

12 270

Munkafüzet

545

8 645

Munkafüzet

785

10 960

Munkafüzet

710

10 960

Tankönyv

––-

10 960

Tankönyv
Tankönyv

––––––

16 655
4 170

Tankönyv

––––

3 590

Munkatankönyv

810

6 080

Tankönyv

–––-

4 170

Tankönyv

––-

6 680

Tankönyv

–––-

4 170

Munkatankönyv

820

970

Munkafüzet

700

1 035

Tankönyv
Munkafüzet

–––835

7 985
8 710

Tankönyv

–––-

12 260

Tankönyv
Tankönyv
Munkafüzet

––––––520

6 080
7 305
6 760

Tankönyv

–––-

10 905

Tankönyv

–––-

560

Munkafüzet

625

9 825

Tankönyv

–––-

11 680

Tankönyv

–––-

7 305
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Kiadói kód

NT-33331

NT-33332/1

NT-33338

NT-33341/M

NT-34189/3
NT-34212

NT-34230
NT-34230/M

NT-34232
NT-34233
NT-34233/M

NT-34238/1

NT-34239
NT-34240
NT-34240/M

NT-34242/1
NT-34249
NT-34257
NT-34257/M
NT-34258
NT-34260
NT-34263
NT-34270

Szerzõ, Cím

Liana Pop: Dezvoltarea
competenþei de comunicare
în limba românã
I. Mureºanu - V. Moldovan–
M. Gurzãu Ceglédi:
Cunoºtinþe de culturã si
civilizaþie româneascã
Lucia Borza: Cunoºtinþe
despre românii din Ungaria.
Manual pentru clasele 1–4
Hartdégenné Éva - Dr. Köves
József: Cunoºtinþe despre
naturã. Caiet de lucrãri pentru
clasa a 6-a
Maria Bencze–Tóth:
Deutsch 8
Heves Ferenc: Geographische
und wirtschaftskundliche
Fachausdrücke 6–8
Nagy Vendelné-Udvarhelyi
Károly: Geographie 6
Nagy Vendelné–Udvarhelyi
Károly: Geographie
Arbeitsheft 6.
Regine Horváth: Lesebuch 8
Füsi–Mészáros–Nagy–Tóth–
Vízvári: Geographie 7
Füsi–Mászáros–Nagy–Tóth–
Vízvári: Geographie
Arbeitsheft 7.
Meisterfeld–Scheyhing–
Szabados–Englender:
Bunte Erde
Hollós Lajos: Musik 9–12
Nagy Vendelné–Udvarhelyi
Károly: Geographie 8
Nagy Vendelné–Udvarhelyi
Károly: Geographie
Arbeitsheft 8.
Helméczy Mátyás:
Geschichte 7.
Dr. József Farkas: Technische
Fachausdrücke
Farkas Józsefné: Unsere Feste
Farkas Józsefné: Unsere Feste.
Arbeitsheft
Edina Rieder Erdõfy:
Kinderstimmen
Monika Jäger–Manz: „Ich sag’
dir was!”
János Almási: Geschichte der
Deutschen in Ungarn
Márkus–Buglák–Bankó:
Arbeitsbuch für
Literaturunterricht 11–12.
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Tankönyv
munkatankönyv munkafüzet

Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

Munkatankönyv

360

4 170

Tankönyv

–––-

6 760

Tankönyv

–––-

8 415

Munkafüzet

675

6 130

Tankönyv

–––-

3135

Tankönyv

–––-

4 595

Tankönyv

–––-

9 765

Munkafüzet

610

5 150

Tankönyv
Tankönyv

––––––-

2 425
10 960

Munkafüzet

610

5 150

Tankönyv

–––-

6 080

Tankönyv
Tankönyv

––––––-

5 710
5 960

Munkafüzet

610

5150

Tankönyv

–––-

10 605

Tankönyv

–––-

4 850

Tankönyv
Munkafüzet

–––380

2 430
1 825

Tankönyv

–––-

2 430

Tankönyv

–––-

1 825

Tankönyv

–––-

3 665

Munkatankönyv

1 135

2 465
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Kiadói kód

Szerzõ, Cím

Tankönyv
munkatankönyv munkafüzet

Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

NT-34272

Szabadka Zita: Mal anders

Tankönyv

–––-

11 000

NT-34274

Katharina Donovald:
Volkskunde 1–4
Eva Angeli: Volkskunde 5–6
Takács–Böröczki–Borda:
Mach mit! 5.

Tankönyv

–––-

6 740

Tankönyv
Munkatankönyv

–––620

6 750
1 365

NT-34275
NT-34276

IV. A tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény 3.§ (3) bekezdés b) pontja szerint
– az oktatási és kulturális miniszter és a tankönyvkiadók közötti megállapodás alapján –
2011. szeptemberéig megjelenõ nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismereti,
valamint a nemzetiségi nyelvû egyéb közismereti tankönyvek fogyasztói ára, valamint munkafüzetek
tanulói térítési díja és fogyasztói ára
Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kht.
1065 Budapest, Nagymezõ utca. 68.
Tel.: 1-269 1974

Kiadói kód

CT-7111
CT-7111/m
CT-7112
CT-7112/m
CT-7131
CT- 7121
CT-7121/m
CT-7122
CT-7122/m
CT-3126
CT-4115
CT-4115/m
CT-4116
CT-4116/m
CT-4117
CT-4117/m
CT-1126

CT-1126/M
CT-6101
CT-6101/m

Szerzõ, Cím

Bãjsescsé kényvé1.
Bãjsescsé irkã dã lukru1.
Bãjsescsé kényvé2.
Bãjsescsé irkã dã lukru 2.
Cigány népismeret
E rromani shib thaj e
literatura – Pustik 1.
E rromani shib thaj e
literatura – Irka 1.
E rromani shib thaj e
literatura – Pustik 2.
E rromani shib thaj e
literatura – Irka 2.
Spoznavanje slovenstva 5–6.
Román nyelv és irodalom 5.
tankönyv
Román nyelv és irodalom 5.
munkafüzet
Román nyelv és irodalom 6.
tankönyv
Román nyelv és irodalom 6.
munkafüzet
Román nyelv és irodalom 7.
tankönyv
Román nyelv és irodalom 7.
munkafüzet
Tímárné Skrapits Anna–
Gargerné Skrapits Judit: Naš
materinski jezik 8.
Horváth Csaba: Naš
materinski jezik 8.
Bolgár nyelv tankönyv 1.
Bolgár nyelv munkafüzet 1.

Tankönyv
munkatankönyv munkafüzet

tankönyv
munkafüzet
tankönyv
munkafüzet
tankönyv
tankönyv
munkafüzet

Tanulók által
fizetendõ díj

800
800

800

tankönyv
munkafüzet

800

800

800

tankönyv
munkafüzet

10 000

10.000
12.000

800

tankönyv

munkafüzet

10 000

12 000

tankönyv
munkafüzet

10 000

12 000
10 000

tankönyv
munkafüzet

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

10 000

tankönyv
tankönyv
munkafüzet

Fogyasztói ár

10.000
12 000

800

10 000

800

10 000
10 000
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Kiadói kód

CT-5115
CT-5115/m

Tankönyv
munkatankönyv munkafüzet

Szerzõ, Cím

Görög nyelvtankönyv 7–8.
Görög nyelvtan munkafüzet

tankönyv
munkafüzet

Tanulók által
fizetendõ díj
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Fogyasztói ár

12 000
10 000

800

Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.
Tel.: 1-460 1800/245 Fax: 1- 460 1852

Kiadói kód

NT-30436

NT-33358

Szerzõ, Cím

Tankönyv
munkatankönyv munkafüzet

Tanulók által
fizetendõ díj

Fogyasztói ár

tankönyv

–––-

18 100

tankönyv

–––-

5 990

Hornokné Uhrin
Erzsébet–Kiss Szemán
Róbert–Lászik Mihály–Zsilák
Mária: Szlovák
népismeret 9–10
Olteanu Florea: Cunoºtinþinte
despre poporul român 9–10

7. melléklet a 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Nyilatkozat
a rendezett munkaügyi kapcsolatokról nemzetiségi támogatások igényléséhez
Alulírott ……………………………… (a támogatást igénylõ képviselõje) büntetõjogi felelõsségem tudatában ezúton
nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján
a(z) ……………………… ……………………..…………….. (fenntartó, a támogatás igénylõje) megfelel a rendezett
munkaügyi kapcsolatok feltételeinek.

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

P. H.
..................................................................................
aláírás
..................................................................................
aláíró beosztása, titulusa
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8. melléklet a 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Indokolás
A nemzetiségi tankönyvek pótlólagos beszerzésének okairól
Alulírott ……………………………… (a fenntartó képviselõje) büntetõjogi felelõsségem tudatában ezúton
nyilatkozom, hogy
1. az általunk fenntartott ………………………………………. (intézmény neve) tanulói számára a 2009/2010/2011.
(megfelelõ aláhúzandó) évi tankönyvrendelést követõen 2012-ben az alábbi tankönyvek esetében újabb
tankönyvrendelés vált szükségessé:
Évfolyam

Tankönyv címe

A pótlólagos rendelés oka

2. az általunk fenntartott ………………………………………. (intézmény neve) tanulói számára a 2009/2010/2011.
(megfelelõ aláhúzandó) évi tankönyvrendelést követõen 2012-ben az alábbi tankönyvek esetében újabb
tankönyvrendelés vált szükségessé:
Évfolyam

Tankönyv címe

A pótlólagos rendelés oka

3. az általunk fenntartott ………………………………………. (intézmény neve) tanulói számára a 2009/2010/2011.
(megfelelõ aláhúzandó) évi tankönyvrendelést követõen 2012-ben az alábbi tankönyvek esetében újabb
tankönyvrendelés vált szükségessé:
Évfolyam

Tankönyv címe

A pótlólagos rendelés oka

4. az általunk fenntartott ………………………………………. (intézmény neve) tanulói számára a 2009/2010/2011.
(megfelelõ aláhúzandó) évi tankönyvrendelést követõen 2012-ben az alábbi tankönyvek esetében újabb
tankönyvrendelés vált szükségessé:
Évfolyam

Tankönyv címe

A pótlólagos rendelés oka
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5. az általunk fenntartott ………………………………………. (intézmény neve) tanulói számára a 2009/2010/2011.
(megfelelõ aláhúzandó) évi tankönyvrendelést követõen 2012-ben az alábbi tankönyvek esetében újabb
tankönyvrendelés vált szükségessé:
Évfolyam

Tankönyv címe

A pótlólagos rendelés oka

6. az általunk fenntartott ………………………………………. (intézmény neve) tanulói számára a 2009/2010/2011.
(megfelelõ aláhúzandó) évi tankönyvrendelést követõen 2012-ben az alábbi tankönyvek esetében újabb
tankönyvrendelés vált szükségessé:
Évfolyam

Tankönyv címe

A pótlólagos rendelés oka

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

P. H.
……………………………………
Fenntartó képviselõjének aláírása

Megjegyzés:
A nemzetiségi tankönyveket tartós tankönyvként négy évig kell használni.
Az indokolást csak abban az esetben kell benyújtani, és papír alapon két példányban mellékelni az igényléshez, ha a
fenntartó a 10/2009. (III. 6.) OKM rendelet 2. § (2) bekezdése, a 15/2010. (III. 19.) OKM rendelet 3. § (2) bekezdése és a
17/2011. (V. 6.) NEFMI rendelet 6. § (1) bekezdése alapján teljes áron támogatott tankönyvek újabb beszerzéséhez kér
támogatást.
Az adatokat úgy kell benyújtani, hogy a korábbi megrendelésekkel összehasonlítható legyen:
– több intézmény fenntartása esetén a pótrendelésben érintett intézményenként
– több érintett tagintézmény esetén intézményenként vagy tagintézményenként, attól függõen, hogy a korábbi
években intézményenként vagy tagintézményenként igényelték a támogatást a tankönyvbeszerzéshez.
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A nemzeti erõforrás miniszter 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelete
a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetû
Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany
János Kollégiumi-Szakiskolai Programja támogatásának igénylése, döntési rendszere, folyósítása,
elszámolása és ellenõrzése részletes szabályairól
A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 11. pontjában és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában
és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladatés 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:

I. FEJEZET
A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ TANULÓK ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSA
1. A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának kiegészítõ
programtámogatása
1. §

(1) A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjához a 2011/2012. tanév 2012. január 1-jétõl
augusztus 31-éig tartó idõszakára kiegészítõ programtámogatásra (a továbbiakban: AJTP kiegészítõ
programtámogatás)
a) a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás (a továbbiakban együtt:
önkormányzati fenntartó),
b) a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény)
ba) 12. § (1) bekezdése szerinti központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény és
bb) 38. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója
[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: fenntartó] abban az esetben jogosult, ha 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 szóló
25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.) alapján õ vagy jogelõdje ilyen támogatásban részesült.
(2) Az AJTP kiegészítõ programtámogatás mértéke
a) a fenntartó számára az általa fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb 315 000 Ft/fõ/év a 2011/2012.
tanévben idõarányosan a 2012. január 1. és 2012. augusztus 31. közötti idõszakra,
b) a fenntartó számára az általa fenntartott középiskolai kollégiumra tekintettel legfeljebb 420 000 Ft/fõ/év
a 2011/2012. tanévben idõarányosan a 2012. január 1. és 2012. augusztus 31. közötti idõszakra.

2. §

(1) A támogatási kérelmet az 1–3. melléklet szerinti adatlap
a) önkormányzati fenntartó esetében a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) által üzemeltetett
elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott egy eredeti példányával a kincstár az önkormányzati
fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság),
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény esetében az adatlapok AJTP honlapjáról kinyomtatott két eredeti példányával az
Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézethez (továbbiakban: OFI)
lehet postai úton benyújtani 2012. május 9-éig.
(2) Az Igazgatóság az AJTP kiegészítõ programtámogatásra jogosult önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH
azonosítóját, az intézményi létszámadatokat és az AJTP kiegészítõ programtámogatás összegét 2012. május 21-éig
megküldi az OFI részére.
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(3) Az OFI a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény által benyújtott támogatási kérelmet megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidõvel
hiánypótlásra hívja fel a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját és a központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézményt.
(4) Az AJTP kiegészítõ programtámogatás összegét az arra jogosult fenntartóval az OFI 2012. május 31-éig közli.
3. §

(1) Az OFI az AJTP kiegészítõ programtámogatásra jogosult
a) önkormányzati fenntartó 2. § (2) bekezdésében meghatározott adatait,
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény megnevezését, KSH azonosítóját,
c) az intézményi létszámadatokat és
d) az AJTP kiegészítõ programtámogatás összegét
2012. május 25-éig nyomtatott és elektronikus formában megküldi az oktatásért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) részére.
(2) A miniszter az (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti adatokat – ellenõrzés után – utalványozás céljából 2012.
május 31-éig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter részére.
(3) Az AJTP kiegészítõ programtámogatást a kincstár a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján
a költségvetési törvénynek a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet,
5. Központosított elõirányzatok cím terhére a 2012. június havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.
(4) A fenntartó az AJTP kiegészítõ programtámogatás összegét a folyósítástól számított öt munkanapon belül az általa
fenntartott olyan intézmény számlájára utalja át, amelyre tekintettel az AJTP kiegészítõ programtámogatásra
jogosulttá vált.

2. Az AJTP programtámogatása a 2012. szeptember 1.–2012. december 31. idõszakban
4. §

(1) A fenntartó AJTP programtámogatásra abban az esetben jogosult, ha
a) az általa vagy jogelõdje által fenntartott középiskola, középiskolai kollégium vagy kollégiumi intézményegységet
is mûködtetõ középfokú intézmény (a továbbiakban együtt: intézmény) 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 az AJTP megvalósítására jogot szerzett,
b) a 2010/2011. és 2011/2012. tanévben mûködteti az AJTP-t, és
c) mind a fenntartó, mind az általa fenntartott intézmény vállalja, hogy a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. §-ában
meghatározott és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, az egyes oktatási jogszabályok
módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet [a továbbiakban: 17/2004. (V. 20.) OM rendelet] 3. számú
mellékletében és 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.
(2) Az AJTP programtámogatás mértéke
a) a fenntartó az általa fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb 315 000 Ft/fõ/év a 2012/2013. tanévben
idõarányosan a 2012. szeptember 1. és 2012. december 31. közötti idõszakra,
b) a fenntartó az általa fenntartott középiskolai kollégiumra tekintettel legfeljebb 420 000 Ft/fõ/év a 2012/2013.
tanévben idõarányosan a 2012. szeptember 1. és 2012. december 31. közötti idõszakra.
(3) Az AJTP programtámogatás a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 3. számú mellékletében és 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 használható fel.

5. §

(1) Az AJTP programtámogatás iránti támogatási kérelmet
a) az önkormányzati fenntartó az adatlapok kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és
kinyomtatott egy eredeti példányát az Igazgatóság,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény az adatlapok AJTP honlapjáról kinyomtatott két eredeti példányát az OFI
részére postai úton küldi meg 2012. május 25-éig.
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(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell
a) az 1. mellékletet,
b) a középiskolák számára igényelt AJTP programtámogatás esetében a 4. mellékletet, a középiskolai kollégiumok
számára igényelt AJTP programtámogatás esetében az 5. mellékletet, valamint
c) a 25. §-ban foglaltak szerint a 16. mellékletet.
(3) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási kérelmet egy eredeti példányban 2012.
június 20-áig megküldi az OFI részére.
(4) Az OFI a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és 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 és a központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézményt.
6. §

(1) Az AJTP programtámogatásról öt fõs döntés-elõkészítõ bizottság 2012. június 25-éig tesz javaslatot a miniszternek.
(2) A döntés-elõkészítõ bizottságba a miniszter két fõt, az OFI, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, az Arany
János Kollégiumi Program Intézményeinek Egyesülete egy-egy fõt delegál.
(3) A döntés-elõkészítõ bizottság ügyrendjét e rendelet keretei között maga állapítja meg.

7. §

(1) A miniszter az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelõ támogatási kérelmek alapul vételével az AJTP
programtámogatás mértékérõl a rendelkezésre álló forrásra tekintettel a 4. § (2) bekezdésében meghatározott keretek
között dönt.
(2) A miniszter döntését az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján 2012. július 10-éig
közzéteszi. A miniszter döntését az OFI írásban közli a fenntartóval és a fenntartó által fenntartott intézménnyel.

8. §

(1) Az AJTP programtámogatás utalványozásának feltétele, hogy az AJTP programtámogatást elnyert fenntartó és
az általa fenntartott intézmény az OFI-val 2012. augusztus 10-éig együttmûködési megállapodást köt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH-azonosítóját és az AJTP programtámogatás
összegét a miniszter 2012. augusztus 17-éig utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus úton megküldi a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter részére.
(3) Az AJTP programtámogatást a kincstár a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján
a költségvetési törvénynek a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet,
5. Központosított elõirányzatok cím terhére a 2012. szeptember havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.
(4) A fenntartó az AJTP programtámogatás összegét a folyósítástól számított 5 munkanapon belül az általa fenntartott
olyan intézmény számlájára utalja át, amelyre tekintettel az AJTP programtámogatásra jogosulttá vált.

II. FEJEZET
A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSA
3. A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának kiegészítõ programtámogatása
9. §

(1) A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjához (továbbiakban: AJKP) kiegészítõ
programtámogatásra (a továbbiakban: AJKP kiegészítõ programtámogatás) a 2011/2012. tanév 2012. január 1-jétõl
2012. augusztus 31-éig tartó idõszakára az AJKP-ben fenntartó abban az esetben jogosult, ha az általa vagy jogelõdje
által fenntartott
a) középiskolai kollégium vagy kollégiumi intézményegységet is mûködtetõ középfokú intézmény
kilencedik-tizenharmadik évfolyamos tanulói után, vagy
b) középiskola kilencedik elõkészítõ évfolyamára járó tanulói után
az R. alapján támogatásban részesült.
(2) Az AJKP kiegészítõ programtámogatás mértéke
a) a fenntartó az általa fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb 315 000 Ft/fõ/év idõarányosan a 2012.
január 1. és 2012. augusztus 31. közötti idõszakra,
b) a fenntartó az általa fenntartott középiskolai kollégiumra tekintettel legfeljebb 630 000 Ft/fõ/év idõarányosan
a 2012. január 1. és 2012. augusztus 31. közötti idõszakra.
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10. §

(1) A támogatási kérelmet az 1. melléklet, kollégiumok esetében a 6. melléklet, középiskolák esetében a 7. melléklet
szerinti adatlap
a) önkormányzati fenntartó esetében a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és
kinyomtatott egy eredeti példányával az Igazgatósághoz,
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény esetében az adatlapok AJKP honlapjáról kinyomtatott két eredeti példányát az OFI-hoz
lehet postai úton benyújtani 2012. május 9-éig.
(2) Az Igazgatóság az AJKP kiegészítõ programtámogatásra jogosult önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH
azonosítóját, az intézményi létszámadatokat és az AJKP kiegészítõ programtámogatás összegét 2012. május 21-éig
megküldi az OFI részére.
(3) Az OFI a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény által benyújtott támogatási kérelmet megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidõvel
hiánypótlásra hívja fel a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját és a központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézményt.
(4) Az AJKP kiegészítõ programtámogatás összegét az arra jogosult fenntartóval az OFI 2012. május 31-éig közli.

11. §

(1) Az OFI az AJKP kiegészítõ programtámogatásra jogosult
a) önkormányzati fenntartó 10. § (2) bekezdésében meghatározott adatait,
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény megnevezését, KSH azonosítóját,
c) az intézményi létszámadatokat és
d) az AJKSzP kiegészítõ programtámogatás összegét
2012. május 25-éig nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére.
(2) A miniszter az (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti adatokat – ellenõrzés után – utalványozás céljából 2012.
május 31-éig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter részére.
(3) Az AJKP kiegészítõ programtámogatást a kincstár a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján
a költségvetési törvénynek a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet,
5. Központosított elõirányzatok cím terhére a 2012. június havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.
(4) A fenntartó az AJKP kiegészítõ programtámogatás összegét a folyósítástól számított öt munkanapon belül az általa
fenntartott olyan intézmény számlájára utalja át, amelyre tekintettel az AJTP kiegészítõ programtámogatásra
jogosulttá vált.

4. Az AJKP programtámogatása a 2012. szeptember 1.–2012. december 31. idõszakban
12. §

(1) Az AJKP-ban részt vevõ fenntartó az AJKP programtámogatásra a 2012/2013. tanév 2012. szeptember 1. és
2012. december 31. idõszakára az általa fenntartott középiskolai kollégium vagy kollégiumi intézményegységet is
mûködtetõ középfokú intézmény kilencedik-tizenharmadik évfolyamos és az általa mûködtetett középiskola
kilencedik elõkészítõ évfolyamos tanulói után abban az esetben jogosult, ha
a) a középiskolai kollégium vagy kollégiumi intézményegységet is mûködtetõ középfokú intézmény vagy
a középiskola az AJKP megvalósítására a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a szerinti intézményi pályázaton
jogot szerzett,
b) a 2011/2012. tanévben mûködteti az AJKP-t,
c) a 2011/2012. tanévre vonatkozóan az OFI-val kötött szerzõdésben foglaltakat maradéktalanul teljesítette,
és a forrás felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi beszámoló és a vállalt feladatok megvalósulásáról
készített független monitori jelentés elfogadásra került, és
d) vállalja, hogy a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-ában meghatározott, a 17/2004. (V. 20.) OM rendelet
3. számú mellékletében és a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott
követelmények szerint szervezi meg a tanulók nevelését, oktatását.
(2) Az AJKP programtámogatás mértéke
a) a fenntartó az általa fenntartott középiskolára tekintettel legfeljebb 315 000 Ft/fõ/év idõarányosan a 2012.
szeptember 1. és 2012. december 31. közötti idõszakra,
b) a fenntartó az általa fenntartott középiskolai kollégiumra tekintettel legfeljebb 630 000 Ft/fõ/év idõarányosan
a 2012. szeptember 1. és 2012. december 31. közötti idõszakra.
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(3) Az AJKP programtámogatás 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.
13. §

(1) Az AJKP programtámogatás iránti támogatási kérelmet
a) az önkormányzati fenntartó az adatlapok kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött
és kinyomtatott példányát egy eredeti példányban az Igazgatóság,
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 példányát az OFI
részére postai úton küldi meg 2012. június 15-éig.
(2) A támogatási kérelemhez
a) a 25. §-ban foglaltak szerint a 16. mellékletet
b) kollégiumok esetében az 1. mellékletet és a 8. mellékletet,
c) középiskolák esetében az 1. mellékletet, a 9. mellékletet, a 10. melléklet szerinti szándéknyilatkozatot
kell csatolni.
(3) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási kérelmet egy eredeti példányban 2012.
július 6-áig megküldi az OFI részére.
(4) Az OFI a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és 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 és a központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézményt.

14. §

(1) Az AJKP programtámogatásról öt fõs döntés-elõkészítõ bizottság 2012. július 16-áig tesz javaslatot a miniszternek.
(2) A döntés-elõkészítõ bizottságba a miniszter két fõt, az OFI, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség, az Arany
János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete egy-egy fõt delegál.
(3) A döntés-elõkészítõ bizottság ügyrendjét e rendelet keretei között maga állapítja meg.

15. §

(1) A miniszter az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelõ támogatási kérelmek alapul vételével
a kollégiumi AJKP programtámogatás mértékérõl a rendelkezésre álló forrásra tekintettel a 12. § (2) bekezdésében
meghatározott keretek között dönt.
(2) A miniszter döntését a minisztérium honlapján 2012. augusztus 8-áig közzéteszi. A miniszter döntését az OFI közli
a fenntartóval és az általa fenntartott intézménnyel.

16. §

(1) Az AJKP programtámogatás utalványozásának feltétele, hogy az AJTP programtámogatást elnyert fenntartó és
az általa fenntartott intézmény az OFI-val 2012. augusztus 31-éig együttmûködési megállapodást köt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH-azonosítóját és a kollégiumi AJKP
programtámogatás összegét a miniszter 2012. szeptember 5-éig utalványozás céljából nyomtatott és elektronikus
úton megküldi a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter részére.
(3) Az AJTP programtámogatást a kincstár a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján
a költségvetési törvénynek a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet,
5. Központosított elõirányzatok cím terhére a 2012. szeptember havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.
(4) A fenntartó az AJKP programtámogatás összegét a folyósítástól számított öt munkanapon belül az általa fenntartott
olyan intézmény számlájára utalja át, amelyre tekintettel az AJTP kiegészítõ programtámogatásra jogosulttá vált.
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III. FEJEZET
A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI-SZAKISKOLAI
PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSA
5. A Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának
kiegészítõ programtámogatása
17. §

(1) A Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjához (továbbiakban: AJKSzP)
a 2011/2012. tanév 2012. január 1-jétõl 2012. augusztus 31-éig tartó idõszakára kiegészítõ programtámogatásra
(a továbbiakban: AJKSzP kiegészítõ programtámogatás) az AJKSzP-ben részt vevõ fenntartó abban az esetben
jogosult, ha
a) az e rendelet hatálybalépését megelõzõen az R. alapján költségvetési támogatásban részesült
aa) az általa vagy jogelõdje által fenntartott középiskolai kollégium vagy kollégiumi intézményegységet is
mûködtetõ középfokú intézmény kilencedik-tizenharmadik évfolyamos tanulói után, vagy
ab) az általa vagy jogelõdje által fenntartott szakiskola kilencedik-tizenharmadik évfolyamára járó tanulói után,
vagy
b) 2011. szeptember 1-jétõl az általa fenntartott szakiskolában az AJKSzP-ben részt vevõ középiskolai kollégiummal
kötött megállapodás alapján mûködteti az AJKSzP-t.
(2) Az AJKSzP kiegészítõ programtámogatás mértéke
a) a fenntartó az általa fenntartott szakiskolára tekintettel legfeljebb 315 000 Ft/fõ/év idõarányosan a 2012. január 1.
és 2012. augusztus 31. közötti idõszakra,
b) a fenntartó az általa fenntartott középiskolai kollégiumra tekintettel legfeljebb 700 000 Ft/fõ/év idõarányosan
a 2012. január 1. és 2012. augusztus 31. közötti idõszakra.

18. §

(1) A támogatási kérelmet az 1. melléklet, kollégiumok esetében a 11. melléklet, szakiskolák esetében a 12. melléklet
szerinti adatlapok
a) önkormányzati fenntartó esetében a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és
kinyomtatott egy eredeti példányával az Igazgatósághoz,
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény esetében az AJKSzP honlapjáról kinyomtatott két eredeti példányával az OFI-hoz
lehet postai úton benyújtani 2012. május 9-éig.
(2) Az Igazgatóság az AJKSzP kiegészítõ programtámogatásra jogosult önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH
azonosítóját és az AJKSzP kiegészítõ programtámogatás összegét 2012. május 21-éig megküldi az OFI részére.
(3) Az OFI a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény által benyújtott támogatási kérelmet megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidõvel
hiánypótlásra hívja fel a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartóját és a központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézményt.
(4) Az AJKSzP kiegészítõ programtámogatás összegét az arra jogosult fenntartóval az OFI 2012. május 31-éig közli.

19. §

(1) Az OFI az AJKSzP kiegészítõ programtámogatásra jogosult
a) önkormányzati fenntartó 18. § (2) bekezdésében meghatározott adatait,
b) közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény megnevezését, KSH azonosítóját,
c) az intézményi létszámadatokat és
d) az AJKSzP kiegészítõ programtámogatás összegét
2012. május 25-éig nyomtatott és elektronikus formában megküldi a miniszter részére.
(2) A miniszter az (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott adatokat – ellenõrzés után – utalványozás céljából 2012.
május 31-éig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter részére.
(3) Az AJKSzP kiegészítõ programtámogatást a kincstár a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása
alapján a költségvetési törvénynek a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója
fejezet, 5. Központosított elõirányzatok cím terhére a 2012. június havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.
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(4) A fenntartó az AJKSzP kiegészítõ programtámogatás összegét a folyósítástól számított öt munkanapon belül az általa
fenntartott olyan intézmény számlájára utalja át, amelyre tekintettel az AJTP kiegészítõ programtámogatásra
jogosulttá vált.

6. Az AJKSzP programtámogatása a 2012. szeptember 1.–2012. december 31. idõszakban
20. §

(1) Az AJKSzP-ben fenntartó AJKSzP programtámogatásra a 2012/2013. tanév 2012. szeptember 1. és 2012. december 31.
közti idõszakára az általa fenntartott középiskolai kollégiuma, kollégiumi intézményegységet is mûködtetõ középfokú
intézmény vagy szakiskola (a továbbiakban együtt: AJKSzP-ben részt vevõ intézmény) után abban az esetben jogosult,
ha
a) az AJKSzP-ben részt vevõ intézmény a 2007. évben vagy a 2008. évben a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a
szerinti intézményi pályázaton az AJKSzP mûködtetésére jogot szerzett,
b) a 2011/2012. tanévben mûködteti az AJKSzP-t,
c) a 2011/2012. tanévre vonatkozóan az OFI-val kötött szerzõdésben foglaltakat maradéktalanul teljesítette, és
a forrás felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi beszámoló és a vállalt feladatok megvalósulásáról készített
független monitori jelentés elfogadásra került,
d) a 10. melléklet szerinti szándéknyilatkozat aláírásával a fenntartó vállalja, hogy partneri együttmûködést valósít
meg az intézményi pályázatok alapján az AJKSzP mûködtetésére jogosult szakiskolákkal vagy szakiskolai
intézményegységet is mûködtetõ középfokú intézményekkel, és
e) a fenntartó vállalja, hogy az általa fenntartott, az AJKSzP-be a 2007/2008. tanévben vagy a 2008/2009. tanévben
bekapcsolódott kollégium a 2012/2013. tanév során két alkalommal az AJKSzP-ben részt vevõ intézményben jó
eredménnyel alkalmazott pedagógiai gyakorlatok átadása céljából munkakonferenciát szervez, amelynek
keretében hospitálási lehetõséget biztosít a régió érdeklõdõ kollégiumai számára.
(2) Az a fenntartó, 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) Az AJKSzP programtámogatás mértéke
a) a fenntartó az általa fenntartott szakiskolára tekintettel legfeljebb 315 000 Ft/fõ/év idõarányosan a 2012.
szeptember 1. és 2012. december 31. közötti idõszakra,
b) a fenntartó az általa fenntartott kollégiumra tekintettel legfeljebb 700 000 Ft/fõ/év idõarányosan a 2012.
szeptember 1. és 2012. december 31. közötti idõszakra.
(4) A (3) bekezdés b) pontja alapján egy évfolyamon maximálisan 25 fõ után vehetõ igénybe AJKSzP programtámogatás.
(5) Az AJKSzP 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 használható fel. A 46/2001. (XII. 22.) OM
rendelet 6. számú mellékletében meghatározott kiemelt tevékenységeket a szakiskola és a kollégium egyaránt köteles
megvalósítani.

21. §

(1) Az AJKSzP programtámogatás iránti támogatási kérelmet
a) az önkormányzati fenntartó az adatlapok kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött
és kinyomtatott egy eredeti példányát az Igazgatóság,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény az adatlapok AJKSzP honlapjáról kinyomtatott két eredeti példányát az OFI részére
küldi meg postai úton 2012. június 15-éig.
(2) A támogatási kérelemhez
a) az 1. mellékletet és a 25. §-ban foglaltak szerint a 16. mellékletet
b) kollégiumok esetében a 13. mellékletet,
c) szakiskolák esetében a 14. mellékletet
kell csatolni.
(3) Az Igazgatóság az önkormányzati fenntartó által benyújtott támogatási kérelmet egy eredeti példányban 2012.
július 9-éig megküldi az OFI részére.
(4) Az OFI a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmény által benyújtott adatlapokat megvizsgálja és szükség esetén öt napos határidõvel
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hiánypótlásra hívja fel a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját és a központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézményt.
22. §

(1) Az AJKSzP programtámogatásról öt fõs döntés-elõkészítõ bizottság 2012. július 27-éig tesz javaslatot a miniszternek.
(2) 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.
(3) A döntés-elõkészítõ bizottság ügyrendjét e rendelet keretei között maga állapítja meg.

23. §

(1) A miniszter az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelõ támogatási kérelmek alapul vételével az AJKSzP
programtámogatás mértékérõl a rendelkezésre álló forrásra tekintettel a 20. § (3) bekezdésében meghatározott
keretek között dönt.
(2) A miniszter döntését a minisztérium honlapján 2012. augusztus 17-éig közzéteszi. A miniszter döntését az OFI írásban
közli a fenntartóval és a fenntartó által fenntartott intézménnyel.

24. §

(1) Az AJKSzP programtámogatás utalványozásának feltétele, hogy az AJKSzP programtámogatást elnyert fenntartó és
az általa fenntartott intézmény az OFI-val legkésõbb 2012. szeptember 14-éig együttmûködési megállapodást köt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati fenntartó megnevezését, KSH-azonosítóját, az intézményi létszámadatokat és
az AJKSzP programtámogatás összegét a miniszter 2012. szeptember 21-éig utalványozás céljából nyomtatott
és elektronikus formában megküldi a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter részére.
(3) Az AJKSzP programtámogatást a kincstár a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter utalványozása alapján
a költségvetési törvénynek a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet,
5. Központosított elõirányzatok cím terhére a 2012. október havi nettó finanszírozás keretében folyósítja.
(4) A fenntartó az AJKSzP programtámogatás összegét a folyósítástól számított öt munkanapon belül az általa fenntartott
olyan intézmény számlájára utalja át, amelyre tekintettel az AJTP kiegészítõ programtámogatásra jogosulttá vált.

IV. FEJEZET
KÖZÖS RENDELKEZÉSEK
7. A támogatási kérelem benyújtásának és a költségvetési támogatás folyósításának közös szabályai
25. §

26. §
27. §

(1) A támogatási kérelemhez csatolni kell a fenntartó 16. melléklet szerinti nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény e rendelet hatálybalépésének napján hatályos 105. §-ában
meghatározott közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési tervvel.
(2) Az (1) bekezdést többcélú kistérségi társulás esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a nyilatkozatot a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló törvényben és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 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.
A kizárólag postai úton benyújtott támogatási kérelem érvénytelen.
(1) Az e rendeletben meghatározott benyújtási határidõk elmulasztása jogvesztõ.
(2) Ha a fenntartó a támogatási kérelem benyújtására meghatározott határidõt önhibáján kívül elmulasztotta, az
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. Az igazolási kérelem benyújtására nyitva álló határidõ jogvesztõ.
(3) Az igazolási kérelemmel együtt, önkormányzati fenntartó esetében az elektronikus rendszerben történõ rögzítést
kivéve, az elmulasztott cselekményt is pótolni kell. Az elektronikus rendszerben történõ rögzítést az Igazgatóság
felhívására haladéktalanul pótolni kell, és a rendszer által elõállított adatlapokat az Igazgatóság részére legkésõbb
a rögzítést követõ munkanapon meg kell küldeni.
(4) Az igazolási kérelemrõl a (2) bekezdésben meghatározott szerv a benyújtástól számított három napon belül dönt.
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28. §

(1) A költségvetési támogatást a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében a költségvetési
törvény Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás
alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás jogcímcsoport terhére az AJTP kiegészítõ
programtámogatás, az AJKP kiegészítõ programtámogatás és az AJKSzP kiegészítõ programtámogatás esetében
2012. június 15-éig, az AJTP programtámogatás, az AJKP programtámogatás esetében 2012. szeptember 15-éig, az
AJKSzP programtámogatás esetében 2012. október 15-éig a kincstár a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter
utalványozása alapján folyósítja.
(2) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény részére nyújtható költségvetési támogatást
a költségvetési törvény Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 5. Egyetemek, fõiskolák cím biztosítja, a központi
költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény ennek terhére jogosult a miniszter költségvetési
támogatással kapcsolatos döntése alapján a költségvetési támogatás e rendeletben foglaltak szerinti felhasználására.

29. §

A költségvetési támogatást 2012. december 31-éig, annak 2012. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt
maradványát 2013. június 30-áig lehet felhasználni.

8. A költségvetési támogatás elszámolásának és ellenõrzésének közös szabályai
30. §

(1) A költségvetési támogatásról
a) az önkormányzati fenntartó a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója a 2012. évi támogatásairól történõ elszámolása
keretében, a kötött felhasználású támogatások elszámolásait tartalmazó adatlapon
számol el.
(2) Az elszámolásban kimutatott adatok valódiságát a fenntartónál és a fenntartása alá tartozó és a támogatási igénnyel
érintett intézményeknél analitikus nyilvántartással és szakmai dokumentációval kell alátámasztani.
(3) A költségvetési támogatások az elszámolásnál nem vonhatók össze.

31. §

(1) Ha a fenntartó 2012. 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 intézmény jogutóddal történõ megszüntetésérõl, átszervezésérõl, fenntartói jogának átadásáról a támogatási
kérelem benyújtását követõen hozott döntésrõl a jogelõd intézmény fenntartója a döntés meghozatalát követõ
tizenöt napon belül tájékoztatja a kincstárat.
(3) A fenntartó az általa fenntartott intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetében (ideértve a helyi önkormányzati
fenntartású intézmény fenntartói jogának közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója részére
történõ átadását és a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartói jogának önkormányzati fenntartó
részére történõ átadását) az érintett intézmény vonatkozásában nem nyújthat be támogatási kérelmet.
(4) A fenntartó az általa fenntartott intézmény jogutódlással történõ megszûnése, átszervezése vagy fenntartói jogának
átadása esetén a költségvetési támogatás felhasználása a jogelõd és a jogutód fenntartó írásos megállapodása alapján
történik, ebben az esetben a támogatási kérelemhez a 17. mellékletet is csatolni kell. A megállapodás fenntartó által
hitelesített 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 nyújtja
be legkésõbb a fenntartói döntés meghozatalát követõ tizenöt napon belül.
(5) A költségvetési támogatás idõarányos része az intézmény megszûnéséig a jogelõdöt, azt követõen pedig – feltéve,
hogy a költségvetési támogatás feltételeinek megfelel – a jogutódot illeti meg.
(6) A helyi önkormányzati fenntartású intézmény fenntartói jogának a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója részére történõ átadása, vagy 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 költségvetési támogatás a jogelõd részére kerül folyósításra, aki a támogatás idõarányos,
havonként folyósított részleteit köteles továbbadni a jogutódnak.
(7) A költségvetési támogatás felhasználásáról az (5) és (6) bekezdésben meghatározott esetben annak a fenntartónak
kell elszámolnia, aki a költségvetési támogatást a megállapodás alapján ténylegesen felhasználja.
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(1) A költségvetési támogatás jogszerû felhasználását a kincstár ellenõrzi. Az ellenõrzéshez szükséges adatokat a kincstár
írásos megkeresésére az OFI – a megkeresésnek az OFI-hoz történõ beérkezésétõl számított – tíz munkanapon belül
a kincstárnak átadja.
(2) A költségvetési támogatásban részesült fenntartótól a költségvetési támogatás folyósítását követõ három évig
a költségvetési támogatás céljának szakmai megvalósulására vonatkozóan az OFI tájékoztatást kérhet és azt – elõzetes
egyeztetés alapján – a helyszínen és a költségvetési támogatásban részesült fenntartóval kötött szerzõdés szerinti
módon is ellenõrizheti.
(3) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény esetében az e rendelet szerinti költségvetési
támogatás jogszerû felhasználását a miniszter a helyszínen jogosult ellenõrizni.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
33. §

•

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2015. december 31-én hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Fenntartói adatlap*
Beküldendõ az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint
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 a) pont szerinti fenntartók esetén
A fenntartóra vonatkozó adatok:
Megye:
Címe:
Adószám: ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
KSH kód*: ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
A számlavezetõ bank neve:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:

Fenntartó neve:
A többcélú kistérségi társulás neve:
Polgármester/elnök/képviselõ neve:

Bankszámlaszám: ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ – ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ – ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
Kapcsolattartó e-mail címe:
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:
Többcélú kistérségi társulás esetén a „gesztor” önkormányzat KSH kódja
Dátum:
P. H.

……………………………
fenntartó képviselõje
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a 25. § szerinti, 16. mellékletben található nyilatkozatot arról, hogy az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket az adott fenntartó beépítette, illetõleg
beépíti a meghatározó helyi dokumentumokba
a 17. mellékletet, ha a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában az intézmény jogutóddal történõ megszûnésérõl már határozat született

1

A megfelelõt alá kell húzni!
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2. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Adatlap a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevõ,
a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet alapján támogatásban részesült kollégiumi fenntartók, illetve
jogutódaik részére
AJTP kiegészítõ programtámogatásához
Beküldendõ 2012. május 9-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint
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
A borítékra rá kell írni: „AJTP kiegészítõ programtámogatás”
Kitöltendõ 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:
A 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet szerinti támogatást megalapozó,
a támogatási kérelemben feltüntetett tanulói létszámok
a 2011/2012. tanévre vonatkozóan:

Tanulói létszámok a 2010/2011. tanév 2011. január 1.–2011.
augusztus 31-i idõszakára vonatkozóan a támogatási kérelem
benyújtásának idõpontjában:

9. évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ)
9. évfolyamon (fõ)
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: ...................., ..................................................
P. H.

.........................................
fenntartó
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3. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Adatlap a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevõ,
a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet alapján támogatásban részesült középiskolai fenntartók, illetve
jogutódaik részére
AJTP kiegészítõ programtámogatáshoz
Beküldendõ 2012. május 9-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint
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
A borítékra rá kell írni: „AJTP kiegészítõ programtámogatás”
Kitöltendõ 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:
A 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet szerinti támogatást megalapozó,
a támogatási kérelemben feltüntetett tanulói létszámok
a 2011/2012. tanévre vonatkozóan:

Tanulói létszámok a 2010/2011. tanév 2011. január 1.–2011.
augusztus 31-i idõszakára vonatkozóan a támogatási kérelem
benyújtásának idõpontjában:

9. évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ)
9. évfolyamon (fõ)
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: ...................., ..................................................
P. H.

.........................................
fenntartó
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4. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Adatlap a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja után járó költségvetési
támogatáshoz
középiskolai fenntartók részére
Beküldendõ 2012. május 25-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint
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
A borítékra rá kell írni: „AJTP programtámogatás”
Kitöltendõ 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 2011/2012. tanévben
a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában:

A Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma a 2012/2013.
tanévben:

9. évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ):
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: ...................., ..................................................
P. H.

.........................................
fenntartó
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5. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Adatlap a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja után járó támogatáshoz
kollégiumi fenntartók részére
Beküldendõ 2012. május 25-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint
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
A borítékra rá kell írni: „AJTP programtámogatás”
Kitöltendõ 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 gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján, illetve
a korábban hatályos rászorultsági kritériumok alapján az AJTP-ben
tanulók létszáma, akik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.
szerint nem hátrányos helyzetûek):
A Programban részt vevõ tanulók létszáma a 2011/2012. tanévben
a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában:

9. évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ):

A Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma a 2012/2013.
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:
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Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ...................., ..................................................
P. H.

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

6. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Adatlap a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában részt vevõ,
a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet alapján támogatásban részesült kollégiumi fenntartók, illetve
jogutódaik részére
AJKP kiegészítõ programtámogatáshoz
Beküldendõ 2012. május 9-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint
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
A borítékra rá kell írni: „AJKP kiegészítõ programtámogatás”
Kitöltendõ 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:
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A 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet szerinti támogatást megalapozó,
a támogatási kérelemben feltüntetett tanulói létszámok
a 2011/2012. tanévre vonatkozóan:

9. évfolyamon/ ……
jelû évfolyamon* (fõ):
10. évfolyamon/ ……
jelû évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon/ ……
jelû évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon/ ……
jelû évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon/ ……
jelû évfolyamon (fõ):
Tanulói létszámok a 2011/2012. tanév 2012. január–2012. augusztus 9. évfolyamon/ ……
31-i idõszakára vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtásának
jelû évfolyamon (fõ):
idõpontjában:
10. évfolyamon/ ……
jelû évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon/ ……
jelû évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon/ ……
jelû évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon/ ……
jelû évfolyamon (fõ):
* Amennyiben a kollégiumi csoport számozása eltér a középiskolai évfolyamszámozástól, úgy annak megfelelõen szükséges kitölteni.

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ...................., ..................................................
P. H.

.........................................
fenntartó
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7. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Adatlap a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában részt vevõ,
a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet alapján támogatásban részesült középiskolai fenntartók, illetve
jogutódaik részére
AJKP kiegészítõ programtámogatáshoz
Beküldendõ 2012. május 9-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint
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
A borítékra rá kell írni: „AJKP kiegészítõ programtámogatás”
Kitöltendõ 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 halmozottan hátrányos helyzetû
tanulók létszáma:
A 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet szerinti támogatást megalapozó,
a támogatási kérelemben feltüntetett tanulói létszámok
a 2011/2012. tanévre vonatkozóan:
Tanulói létszámok a 2011/2012. tanév 2012. január–2012.
augusztus 31-i idõszakára vonatkozóan a támogatási kérelem
benyújtásának idõpontjában:

9. évfolyamon (fõ):

9. évfolyamon (fõ):

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ...................., ..................................................
P. H.

.........................................
fenntartó
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8. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Adatlap a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programja után járó támogatáshoz
kollégiumi fenntartók részére
Beküldendõ 2012. június 15-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint
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
A borítékra rá kell írni: „AJKP programtámogatás”
Kitöltendõ 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 2011/2012. tanévben
a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában:

A Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 2012/2013. tanévben:

9. évfolyamon/ …
jelû évfolyamon* (fõ):
10. évfolyamon/ …
jelû évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon/ …
jelû évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon/ …
jelû évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon/ …
jelû évfolyamon (fõ):
9. évfolyamon/ …
jelû évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon/ …
jelû évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon/ …
jelû évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon/ …
jelû évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon/ …
jelû évfolyamon (fõ):

Évfolyamismétlõk százalékos aránya az intézményben:
Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):
Együttmûködõ középiskolák felsorolása:
* Amennyiben a kollégiumi csoport számozása eltér a középiskolai évfolyamszámozástól, úgy annak megfelelõen szükséges kitölteni.
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Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ...................., ..................................................
P. H.

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

9. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Adatlap a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programja után járó támogatáshoz
középiskolai fenntartók részére
Beküldendõ 2012. június 15-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint
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
A borítékra rá kell írni: „AJKP programtámogatás”
Kitöltendõ 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 2011/2012. tanévben
a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában:
A Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 2012/2013. tanévben:
Évfolyamismétlõk százalékos aránya az intézményben:
Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):
Együttmûködõ kollégium az AJKP-ban:

9. elõkészítõ
évfolyamon (fõ):
9. elõkészítõ
évfolyamon (fõ):
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Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ...................., ..................................................
P. H.

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

10. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Szándéknyilatkozat a kollégiumok és a középiskolák számára
a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programja megvalósítására
(középiskolánként külön szándéknyilatkozat készítendõ)1
Beküldendõ 2012. június 15-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint
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
A borítékra rá kell írni: „AJKP programtámogatás”
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:
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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
2011/2012. tanév:
a 9. évfolyamon:
... fõ a támogatási
kérelem
benyújtásának
idõpontjában
a Programban részt vevõ tanulók létszáma
2011/2012. tanév:
a 10. évfolyamon:
... fõ a támogatási
kérelem
benyújtásának
idõpontjában
a Programban részt vevõ tanulók létszáma
2011/2012. tanév:
a 11. évfolyamon:
... fõ a támogatási
kérelem
benyújtásának
idõpontjában
a Programban részt vevõ tanulók létszáma
2011/2012. tanév:
a 12. évfolyamon:
... fõ a támogatási
kérelem
benyújtásának
idõpontjában
a Programban részt vevõ tanulók létszáma
2011/2012. tanév:
a 13. évfolyamon:
... fõ a támogatási
kérelem
benyújtásának
idõpontjában
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2012/2013. tanév:
(becsült létszám):
... fõ

2012/2013. tanév:
(becsült létszám):

2012/2013. tanév:
(becsült létszám):

2012/2013. tanév:
(becsült létszám):

2012/2013. tanév:
(becsült létszám):

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 figyelembevételével (indikátorral mérendõ
állapotok és változásaik)3
Tevékenység*

Határidõ, idõtartam*

Induló érték (amennyiben van)*

Célérték*

* A táblázat sorai szükség szerint bõvíthetõk.

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

P. H.

..................................................
kollégium
(kollégiumi feladatokat ellátó intézmény)

..................................................
középiskola
(középiskolai feladatokat ellátó intézmény)

3
A vállalásokat tartalmazó táblázatot a támogatási kérelem 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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11. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Adatlap a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában
a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet alapján támogatásban részesült kollégiumi fenntartók, illetve
jogutódaik részére
AJKSzP kiegészítõ programtámogatáshoz
Beküldendõ 2012. május 9-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint
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
A borítékra rá kell írni: „AJKSzP kiegészítõ programtámogatás”
Kitöltendõ 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 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet szerinti támogatást megalapozó,
a támogatási kérelemben feltüntetett tanulói létszámok
a 2011/2012. tanévre vonatkozóan:

9. évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ):
Tanulói létszámok a 2011/2012. tanév 2012. január–2012. augusztus 9. évfolyamon (fõ):
31-i idõszakára vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtásának
10. évfolyamon (fõ):
idõpontjában:
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ):
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ...................., ..................................................
P. H.

.........................................
fenntartó
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12. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Adatlap a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában
a 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet alapján támogatásban részesült szakiskolai fenntartók, illetve
jogutódaik részére
AJKSzP kiegészítõ programtámogatáshoz
Beküldendõ 2012. május 9-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint
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
A borítékra rá kell írni: „AJKSzP kiegészítõ programtámogatás”
Kitöltendõ az a) pont szerinti fenntartók esetén
Szakiskolára
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 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet szerinti támogatást megalapozó,
a támogatási kérelemben feltüntetett tanulói létszámok
a 2011/2012. tanévre vonatkozóan:

Tanulói létszámok a 2011/2012. tanév 2012. január 1.–2012.
augusztus 31-i idõszakára vonatkozóan a támogatási kérelem
benyújtásának idõpontjában:

9. évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ):
9. évfolyamon (fõ):
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: ...................., ..................................................
P. H.

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

MAGYAR KÖZLÖNY

•

8793

2012. évi 51. szám

13. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Adatlap a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja után
járó támogatáshoz
kollégiumi fenntartók részére
Beküldendõ 2012. június 15-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint
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
A borítékra rá kell írni: „AJKSzP programtámogatás”
Kitöltendõ 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 2012/2013.
tanévben (egy évfolyamon maximálisan 25 fõ után vehetõ igénybe
támogatás):

9. évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. 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: ...................., ..................................................
P. H.

.........................................
fenntartó
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14. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Adatlap a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja után
járó támogatáshoz
szakiskolai fenntartók részére
Beküldendõ 2012. június 15-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint
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
A borítékra rá kell írni: „AJKSzP programtámogatás”
Kitöltendõ az a) pont szerinti fenntartók esetén
Szakiskolára
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 2012/2013.
tanévben (egy évfolyamon maximálisan 25 fõ után vehetõ igénybe
támogatás):

9. évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ):

Évfolyamismétlõk aránya az intézményben:
Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):
Együttmûködõ kollégium:
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Kelt: ...................., ..................................................
P. H.

.........................................
fenntartó
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15. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Szándéknyilatkozat a kollégiumok és a szakiskolák számára
a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja
megvalósítására
(szakiskolánként külön szándéknyilatkozat készítendõ)
Beküldendõ 2012. június 15-ig postai úton:
a) önkormányzati fenntartó esetén: egy eredeti példányban a kincstár önkormányzati fenntartó székhelye szerint
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
A borítékra rá kell írni: „AJKSzP programtámogatás”
Jelen szándéknyilatkozat aláírásával a(z) ................................................................................................................................ kollégium
és a(z) ........................................................................................................................... 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

Szakiskola 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 2012/2013.
tanévben)
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma (a 2012/2013.
tanévben)
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma (a 2012/2013.
tanévben)
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma (a 2012/2013.
tanévben)
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma (a 2012/2013.
tanévben)
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 2012/2013.
tanévben)
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma (a 2012/2013.
tanévben)

9. évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ):

9. évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon (fõ):
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a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma (a 2012/2013.
tanévben)
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma (a 2012/2013.
tanévben)
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma (a 2012/2013.
tanévben)
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11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ):

A partneri együttmûködés keretében a kollégium és a szakiskola a következõ vállalásokat teszi a 46/2004. (XII. 22.)
OM rendelet követelményeinek figyelembevételével (indikátorral mérendõ állapotok és változásaik)
Tevékenység*

Határidõ, idõtartam*

Induló érték (amennyiben van)*

Célérték*

* A táblázat sorai szükség szerint bõvíthetõk.

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

P. H.

.................................................
kollégium
(kollégiumi feladatokat ellátó intézmény)

.................................................
szakiskola
(szakiskolai feladatokat ellátó intézmény)

16. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Fenntartói Nyilatkozat
– az esélyegyenlõségi intézkedésekkel kapcsolatosan –
helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény által fenntartott
nevelési-oktatási intézmények esetén
Fenntartó megnevezése:
Alulírott .............................................................................. polgármester/fõpolgármester/a fent nevezett többcélú kistérségi
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

1

Kitöltendõ önkormányzati fenntartó által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
Kitöltendõ közoktatási ellátó nem állami intézmény fenntartó, illetve központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény által
fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
2
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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
P. H.

17. melléklet a 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelethez
Fenntartói Nyilatkozat a jelen rendelet alapján támogatásban részesült fenntartó/intézmény
jogutódlással történt megszûnésérõl*
Fenntartó megnevezése: .....................................................................................................................................................................................
Alulírott .................................................................................... polgármester/a fent nevezett többcélú kistérségi 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

...............................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke/
a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartójának képviseletében eljáró személy
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
P. H.
* Kitöltendõ, ha a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában az intézmény jogutóddal történõ megszûnésérõl már határozat született.

1

A megfelelõt alá kell húzni.
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A nemzeti erõforrás miniszter 31/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelete
az állam tulajdonában lévõ és az egészségügyért felelõs miniszter irányítása alá tartozó
egészségügyi szolgáltatók tekintetében fenntartói joggal rendelkezõ államigazgatási szerv
kijelölésérõl
A települési önkormányzatok fekvõbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérõl és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

Az állam tulajdonában lévõ és az egészségügyért felelõs miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók
fenntartói jogának gyakorlására a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetet
jelölöm ki.

2. §

Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba.

3. §

Hatályát veszti az állam tulajdonába és fenntartásába került egészségügyi intézmények tekintetében vagyonkezelõi
joggal rendelkezõ államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 72/2011. (XII. 27.) NEFMI rendelet.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2012. (IV. 27.) NFM rendelete
a távhõszolgáltatónak értékesített távhõ árának, valamint a lakossági felhasználónak
és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhõszolgáltatás díjának megállapításáról szóló
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhõszolgáltatási támogatásról szóló
51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról
A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában, a 3. § tekintetében a távhõszolgáltatásról szóló
2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:
1. §

A távhõszolgáltatónak értékesített távhõ árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek
nyújtott távhõszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.)
1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §

A távhõszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. §

Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba, és 2012. május 2-án hatályát veszti.

5. §

E rendelet 3. §-a és 3. melléklete az EK-Szerzõdés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû
szolgáltatások mûködtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában
megítélt állami támogatásokra történõ alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

Ajka
Almásfüzitõ

Baja
Balatonfüred
Bokod
Bonyhád
Budaörs
Budapest
Budapest
Budapest

Budapest

Budapest

Budapest
Budapest
Budapest
Budapest

Budapest

Budapest

Budapest
Budapest
Budapest
Budapest

3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13
14
15
16

17

18

19
20
21
22

Település

Sorszám

Bajatechnik Kft.
Consorg-Energo Kft.
Vértesi Erõmû Zrt.
Dalkia Energia Zrt.
Dalkia Energia Zrt.
Alpiq Csepel Kft. – kombinált ciklusú erõmû
Alpiq Csepel Kft. – kazán
Budapesti Erõmû Zrt. – Kelenföldi Erõmû – 1117
Budapest, Budafoki út 52.
Budapesti Erõmû Zrt. – Kispesti Erõmû – 1184
Budapest, Nefelejcs utca 2.
Budapesti Erõmû Zrt. – Újpesti Erõmû – 1045
Budapest, Tó utca 7.
Budapesti Rendõr-fõkapitányság
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt.
CHP-Erõmû Kft.
Fõtáv–Komfort Kft. – 1141 Budapest, Mogyoródi
út 41–43.
Fõtáv–Komfort Kft. – 1184 Budapest, Lakatos
utca 44/B.
Fõtáv–Komfort Kft. – 1097 Budapest, Gyáli út
17–19.
Fõtáv–Komfort Kft. – 1142 Budapest, Tatai út 95.
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt.
Green-R Energetika Zrt.
Magyar Telekom Nyrt.

Bakonyi Erõmû Zrt.
Füzitõ GM Energiatermelõ Kft.

Értékesítõ megnevezése

C

0
0
0
0

0

0

0
2 705
0
0

3 574

3 345

0
0
2 746
0
0
4 565
0
3 946

5 224
1 000
5 224
3 998

5 224

5 224

3 998
1 868
5 224
3 998

3 847

3 364

4 947
5 224
2 169
3 998
3 998
1 357
3 585
3 763

2 238
5 224

Értékesítõi hõdíj
Ft/GJ

Értékesítõi
teljesítménydíj
eFt/MW/év

7 286
0

F

E
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Budapesti Távhõszolgáltató Zrt.
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt.
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt.
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt.

Budapesti Távhõszolgáltató Zrt.

Budapesti Távhõszolgáltató Zrt.

Budapesti Távhõszolgáltató Zrt.
Csepeli Hõszolgáltató Kft.
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt.
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt.

Budapesti Távhõszolgáltató Zrt.

Budapesti Távhõszolgáltató Zrt.

Primer Ajkai Távhõszolgáltatási Kft.
ALFEN Almásfüzitõi Energetikai és Szolgáltató
Kft.
Baja Energetika Kft.
Füredhõ Távhõszolgáltatási Kft.
Oroszlányi Szolgáltató Zrt.
Fûtõmû Kft.
BTG Budaörsi Településgazdálkodási Kft.
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt.
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt.
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt.

Távhõszolgáltató megnevezése

D

•

1
2

B

A

Az értékesítõi díjak

„1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez

1. melléklet a 21/2012. (IV. 27.) NFM rendelethez
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Budapest
Budapest
Budapest
Csorna
Debrecen
Debrecen

Debrecen
Debrecen
Dorog
Dunakeszi
Dunaújváros
Dunaújváros
Dunaújváros
Dunaújváros
Eger
Eger
Érd
Esztergom
Gödöllõ
Gyöngyös
Gyöngyös
Gyõr
Hajdúnánás
Hajdúszoboszló
Kaposvár

Kapuvár
Kazincbarcika
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas

Kiskunhalas
Kisvárda

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51

52
53

Település

Sorszám

23
24
25
26
27
28

B

A

Zöld Láng Energetikai Szolgáltató
Kazinc-Therm Fûtõerõmû Kft.
Dalkia Energia Zrt.
DÉL-ENERGO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.
Halas-T Kft.
Dalkia Energia Zrt.

MVM Észak-Budai Fûtõerõmû Kft.
Sinergy Kft.
Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.
Csornai Kogenerációs Erõmû Kft.
Alföldi Nyomda Zrt.
Debreceni Hõszolgáltató Szerviz, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Debreceni Hõszolgáltató Zrt.
E.ON Energiatermelõ Kft.
Dorogi Erõmû Kft.
EETEK Holding Energiahatékonysági Zrt.
Dunaújvárosi Hõszolgáltató Kft.
Energott Fejlesztõ és Vagyonkezelõ Kft.
HF. Formula Kft.
ISD Power Kft.
EBT Energia Kft.
Energo - Holding Kft.
Dalkia Energia Zrt.
Dorogi Erõmû Kft.
Dalkia Energia Zrt.
Dalkia Energia Zrt.– Gyöngyös, Mérges út
Dalkia Energia Zrt.– Gyöngyös, Olimpia út 8.
Gyõri Erõmû Kft.
Kaptár C Energetikai Szolgáltató Kft.
Dalkia Energia Zrt.
E.ON Energiatermelõ Kft.

Értékesítõ megnevezése

C

5 224
3 998

3 998
4 099
5 224
5 224

2 973
4 210
2 381
3 998
3 998
4 442
3 111
4 035
3 408
3 408
5 224
2 381
5 224
3 998
4 950
3 601
3 998
3 998
5 224

•

0
0

0
1 881
0
0

6 412
3 982
14 190
0
0
3 820
5 000
0
0
0
0
14 190
0
0
0
8 208
0
0
0

4 389
5 224
5 224
3 998
3 420
1 927

Értékesítõi hõdíj
Ft/GJ

0
0
0
0
0
0

F

E
Értékesítõi
teljesítménydíj
eFt/MW/év
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Halas Távhõ Kft.
„VÁRDA-TÁVHÕ” Kisvárdai Távhõszolgáltató Kft.

DotEnergo Energetikai és Épületgépészeti Zrt.
Debreceni Hõszolgáltató Zrt.
Promtávhõ Kft.
TERMIDOR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hõszolgáltató Kft.
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hõszolgáltató Kft.
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hõszolgáltató Kft.
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hõszolgáltató Kft.
Evat Zrt.
Evat Zrt.
Érdhõ Kft.
Promtávhõ Kft.
Gödöllõi Távhõ Kft.
Városgondozási Zrt.
Városgondozási Zrt.
Gyõri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.
Hajdúnánási Építõ és Szolgáltató Kft.
Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft.
Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelõ és
Szolgáltató Zrt.
Kapuvári Hõszolgáltató Kft.
Timpanon Kft.
Dunaújvárosi Hõszolgáltató Kft.
Halas Távhõ Kft.

Budapesti Távhõszolgáltató Zrt.
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt.
Budapesti Távhõszolgáltató Zrt.
Csornai Hõszolgáltató Kft.
Debreceni Hõszolgáltató Zrt.
Debreceni Hõszolgáltató Zrt.

Távhõszolgáltató megnevezése

D
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Komárom
Körmend
Kõszeg
Mátészalka
Miskolc

Miskolc
Miskolc
Mosonmagyaróvár
Nagykõrös
Nyíregyháza

Nyíregyháza

Oroszlány
Ózd
Paks
Pécs
Pétfürdõ
Püspökladány

Salgótarján
Salgótarján
Sárbogárd
Sárospatak
Sárvár
Sárvár
Sátoraljaújhely

Siklós
Sopron
Sopron
Százhalombatta

59
60
61
62
63

64

65
66
67
68
69
70

71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
81

Település

Sorszám

54
55
56
57
58

B

A

Siklósi Távhõ Nonprofit Kft.
Sopron Holding Zrt.
Sopron Holding Zrt.
SZÁKOM Százhalombattai Kommunális
Szolgáltató Kft.

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.
Ózdi Távhõ Kft.
Duna Center Therm Kft.
Pécsi Távfûtõ Kft.
Pétkomm Kft.
Püspökladányi Városüzemeltetõ és
Vízszolgáltató Kft.
TARJÁNHÕ-Szolgáltató-Elosztó Kft.
TARJÁNHÕ-Szolgáltató-Elosztó Kft.
Cothec Kft.
Patakhõ Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.
Sárvár Távhõ Kft.
Sárvár Távhõ Kft.
Cothec Kft.

Nyíregyházi Távhõszolgáltató Kft.

Miskolci Hõszolgáltató Kft.
Miskolci Hõszolgáltató Kft.
Városüzemeltetõ és Fenntartó Kft.
Dunaújvárosi Hõszolgáltató Kft.
Nyíregyházi Távhõszolgáltató Kft.

Komáromi Távhõ Kft.
RÉGIÓHÕ Regionális Hõszolgáltató Kft.
Kõszegi Távhõszolgáltató Kft.
Szalkatávhõ Kft.
Miskolci Hõszolgáltató Kft.

Távhõszolgáltató megnevezése

D

0
0
4 432
2 679

0
0
0
0
0
0
0

2 841
0
2 767
5 470
4 080
0

0

0
0
0
0
4 808

6 158
3 998
4 674
3 126

2 914
6 348
5 565
5 224
3 998
4 950
2 914

1 520
5 224
894
3 313
1 800
5 224

3 525

5 084
5 951
5 224
6 462
4 450

3 998
3 998
5 224
3 998
5 150

Értékesítõi hõdíj
Ft/GJ

0
0
0
0
0

F

E
Értékesítõi
teljesítménydíj
eFt/MW/év

•

EETEK Holding Energiahatékonysági Zrt.
Perkons Tarján Kft.
Perkons Kft.
Sinergy Kft.
Kiserõmû SRV 2005 Energiaszolgáltató Kft.
Rábahõ Kft.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet
Kórháza
Perkons SKL Kft.
Dalkia Energia Zrt.
Soproni Erõmû Kft.
Dunamenti Erõmû Zrt.

Komáromi Kogenerációs Erõmû Kft.
Thermo-Med Kft.
Heat Invest Kft.
Dalkia Energia Zrt.
MIFÛ Kft. – Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a.
hrsz. 23358/8
MIFÛ Kft. – Miskolc, Bánki Donát u. 17.
MIFÛ Kft. – Miskolc, Szarkahegy u. 21.
MESZ Mosonmagyaróvár Kft.
Perkons Kft.
E.ON Energiatermelõ Kft. – 4400 Nyíregyháza,
Bethlen Gábor u. 92.
E.ON Energiatermelõ Kft. – Örökösföldi Erõmû –
4400 Nyíregyháza, Belter. hrsz. 2843/6
Vértesi Erõmû Zrt.
Ózdi Erõmû Kft.
Paksi Atomerõmû Zrt.
Pannon Hõerõmû Zrt.
Nitrogénmûvek Zrt.
KISERÕMÛ PLD Kft.

Értékesítõ megnevezése

C
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Szeged
Szeged
Szeged
Szeged
Székesfehérvár

Szekszárd
Szentlõrinc
Szigetszentmiklós
Szolnok

Szolnok
Szombathely
Tapolca
Tatabánya

Tatabánya
Tiszaújváros
Vác
Vác
Vasvár
Veszprém

87
88
89
90

91
92
93
94

95
96
97
98
99
100

Település

Sorszám

82
83
84
85
86

B

A

Pannon-Kogen Kft.
Szentlõrinci Geotermia Zrt.
Dalkia Energia Zrt.
ALFA-NOVA Bioenergia Termelõ és Szolgáltató
Kft.
Dalkia Energia Zrt.
Szombathelyi Erõmû Zrt.
Tapolcai Kogenerációs Erõmû Kft.
Kórházi Energia Központ Kft. – Tatabánya Szent
Borbála Kórház
Tatabánya Erõmû Kft.
Tisza-Therm Fûtõerõmû Kft.
Dalkia Energia Zrt.
Poligen V Kft.
Vasi Triász Kft.
Veszprém-Kogeneráció Energiatermelõ Zrt.

ALFA-NOVA Kft. – 6723 Szeged, Erõs János u. 1.
ALFA-NOVA Kft. – 6723 Szeged, Temetõ u. 2.
ALFA-NOVA Kft. – 6724 Szeged, Fûtõmû u. 1.
Szegedi Vízmû Zrt.
Székesfehérvári Fûtõerõmû Kft.

Értékesítõ megnevezése

C

Komtávhõ Zrt.
TiszaSzolg 2004 Kft.
Váci Távhõ Kft.
Váci Távhõ Kft.
RÉGIÓHÕ Regionális Hõszolgáltató Kft.
„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

ALFA-NOVA Kft.
Szombathelyi Távhõszolgáltató Kft.
Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
Komtávhõ Zrt.

Szegedi Hõszolgáltató Kft.
Szegedi Hõszolgáltató Kft.
Szegedi Hõszolgáltató Kft.
Szegedi Hõszolgáltató Kft.
SZÉPHÕ Székesfehérvári Épületfenntartó és
Hõszolgáltató Zrt.
ALFA-NOVA Kft.
Szentlõrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit Kft.
ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ALFA-NOVA Kft.

Távhõszolgáltató megnevezése

D

6 175
10 263
0
0
0
0

0
0
0
2 619

0
0
0
0

4 657
3 937
3 998
3 998
2 486
5 769
”

3 998
5 224
5 224
3 892

3 998
2 564
3 998
2 859

4 950
3 998
3 998
1 000
4 508

Értékesítõi hõdíj
Ft/GJ

0
0
0
0
4 740

F

E
Értékesítõi
teljesítménydíj
eFt/MW/év
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Értékesítõ megnevezése

Tisza-Therm Fûtõerõmû Kft.

belsõ égésû motor

Kapcsolt technológia megnevezése

D

Ajka
Ajka
Algyõ
Almásfüzitõ

Baj
Baja

4.a
5
6

Település

Sorszám

1
2
3
4

B

A

KOMTÁVHÕ ZRT.
Baja Energetika Kft.

PRIMER Ajkai Távhõszolgáltatási Kft.
Bakonyi Erõmû Zrt.
Dalkia Energia Zrt.
ALFEN Almásfüzitõi Energetikai és
Szolgáltató Kft.

Távhõszolgáltató

C

Füzitõ GM Energiatermelõ Kft.

Értékesítõ

D

E

1 226
–
–

–
0
2 100

759
0
0
2 580

Lakosság értékesítés után
kapott fajlagos támogatás
Ft/GJ

–
–
–
–

F

80”

május–
szeptember]

E

38

október és április

Értékesítõtõl átvett hõ után
járó támogatás fajlagos
értéke
(a lakossági értékesítés
hõmennyisége után
igényelhetõ, a 2. melléklet
szerint számított módon)
Ft/GJ

27

november–
március

Értékesítõnként a D oszlopban definiált típusú kapcsolt
hõtermelésbõl származó hõ minimális aránya a
távhõszolgáltatónak történõ összes értékesítésen belül az
adott idõszak hónapjaiban [%]

A távhõszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. A távhõszolgáltatók esetében alkalmazandó fajlagos támogatási mértékek

3. melléklet a 21/2012. (IV. 27.) NFM rendelethez

Tiszaújváros

Település

Sorszám

C

•

„11.

B

[A

Az R. 2. melléklet A. pontjában foglalt táblázat 11. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

2. melléklet a 21/2012. (IV. 27.) NFM rendelethez
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13.h
13.i
13.j
13.k
14
15
16

13.g

13.f

13.d
13.e

13.c

13.b

Csepeli Hõszolgáltató Kft.
Dalkia Energia ZRt.
Cellenergo Kft.

Bonyhád
Budaörs
Budapest
Budapest

10
11
12
13

Budapest
Cegléd
Celldömölk

Herpály-Team Építõipari és Szolgáltató Kft.
Oroszlányi Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság
FÛTÕMÛ KFT.
BTG Kft.
Dalkia Energia Zrt.
Budapesti Távhõszolgáltató Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság

Berettyóújfalu
Bokod

13.a

Füredhõ Távhõszolgáltatási Kft.

Távhõszolgáltató

Balatonfüred

Település

Sorszám

C

6.a
7
7.a
8
9

B

A

Budapesti Erõmû Zrt. – Újpesti Erõmû – 1045
Budapest, Tó utca 7.
Budapesti Erõmû Zrt. – Kelenföldi Erõmû –
1117 Budapest, Budafoki út 52.
Budapesti Erõmû Zrt. – Kispesti Erõmû – 1184
Budapest, Nefelejcs utca 2.
CHP-Erõmû Kft.
Fõtáv–Komfort Kft. – 1097 Budapest, Gyáli út
17–19.
Fõtáv–Komfort Kft. – 1184 Budapest, Lakatos
utca 44/B.
Fõtáv–Komfort Kft. – 1142 Budapest, Tatai út
95.
Green-R Energetikai Zrt.
MVM Észak-Budai Fûtõerõmû Kft.
Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.
Sinergy Kft.

Consorg-Energo Kft.

Bajatechnik Kft.

Értékesítõ

D

1 226
391
1 226
1 226
–
–
–

1 226

1 226

1 226
1 226

0

250

283

–
–
–
–

–
–
–
–
0
3 219
1 810

–

–

–
–

–

–

–

2 246
1 453
515
1 068

–
4 787
–
1 165
954

Lakosság értékesítés után
kapott fajlagos támogatás
Ft/GJ

949
–
1 226
–
–

F

E
Értékesítõtõl átvett hõ után
járó támogatás fajlagos
értéke
(a lakossági értékesítés
hõmennyisége után
igényelhetõ, a 2. melléklet
szerint számított módon)
Ft/GJ
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PROMTÁVHÕ SZOLGÁLTATÓ KFT.
Gödöllõi Távhõszolgáltató Kft.

Városgondozási Zrt.
Gyõri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó
Zrt.
Debreceni Hõszolgáltató Zrt.
Hajdúnánási Építõ és Szolgáltató Kft.
Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft.
Hódmezõvásárhelyi Vagyonkezelõ Zrt.
Várpalotai Közüzemi Kft.
Kaposvári Vagyonkezelõ Zrt.

Kapuvári Hõszolgáltató Kft.
TIMPANON Kft.

Esztergom
Gödöllõ

Gyöngyös
Gyõr

Hajdúböszörmény
Hajdúnánás
Hajdúszoboszló
Hódmezõvásárhely
Inota
Kaposvár

Kapuvár
Kazincbarcika

31
32
33
34
35
36
36.a
37
38

Érd

Eger

24.a
25

26
26.a
27
28
28.a
29
30

EVAT Egri Vagyonkezelõ és Távfûtõ
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
ÉRDHÕ TÁVHÕSZOLGÁLTATÓ KFT.

Dombóvár
Dorog
Dunakeszi
Dunaújváros

21
22
23
24

Csongrádi Közmû Szolgáltató Kft.
Csornahõ Kft.
Debreceni Hõszolgáltató Zrt.
DotEnergo Energetikai és Épületgépészeti
Zrt.
Dalkia Energia Zrt.
PROMTÁVHÕ SZOLGÁLTATÓ KFT.
Termidor Kft.
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hõszolgáltató
Kft.

Távhõszolgáltató

Csongrád
Csorna
Debrecen
Debrecen

Település

Sorszám

C

E.ON Energiatermelõ Kft.

Dalkia Energia Zrt.

Dalkia Energia Zrt.

Energott Fejlesztõ és Vagyonkezelõ Kft.

Értékesítõ

D

–
–
–
–
–
–
1 226
–
–

–
1 226
–
–
1 226
–
–

791
–

–
–
–
–

0
1 012
3 834
2 106
1 241
1 660
–
935
1 487

1 062
–
686
2 775
–
716
1 404

–
559

990
904
1 195
574

118
8 625
2 432
0

Lakosság értékesítés után
kapott fajlagos támogatás
Ft/GJ

–
–
–
–

F

E
Értékesítõtõl átvett hõ után
járó támogatás fajlagos
értéke
(a lakossági értékesítés
hõmennyisége után
igényelhetõ, a 2. melléklet
szerint számított módon)
Ft/GJ

•

17
18
19
20

B

A
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51.b
51.c
52
53
54
54.a
55
56

43
44
45
46
47
47.a
48
49
50
51
51.a

41
41.a
42
42.a
42.b

MOHÁCS-HÕ KFT.
MÓRHÕ Kft.
VÜF Kft. Távhõszolgáltatási Üzemegység

Dalkia Energia Zrt.
Dunaújvárosi Hõszolgáltató Kft.

Nagyatád
Nagykõrös

Makói Kommunális Nonprofit Kft.
Mátészalkai Távhõszolgáltató Kft.
Mezõhegyesi Távhõszolgáltató Nonprofit Kft.
MIHÕ Kft.

Makó
Mátészalka
Mezõhegyes
Miskolc

Mohács
Mór
Mosonmagyaróvár

Várda-Távhõ Kisvárdai Távhõszolgáltató Kft.
Komáromi Távhõ Kft.
Komlói Fûtõerõmû Zrt.
Régióhõ Regionális Hõszolgáltató Kft.
Kõszegi Távhõ Kft.

Kiskunhalas

Kisvárda
Komárom
Komló
Körmend
Kõszeg

Halas Távhõ Kft.

Kiskunfélegyháza

Távhõszolgáltató

C

Kecskeméti Termostar Hõszolgáltató Kft.
Keszthelyi Városüzemeltetõ Egyszemélyes
Nonprofit Kft.
Dunaújvárosi Hõszolgáltató Kft.

Kecskemét
Keszthely

Település

Sorszám

38.a
39
40

B

A

MESZ Mosonmagyaróvár Kft.

MIFÛ Kft. – Miskolc, Hold u. hrsz. 23358/9 és
Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8.
MIFÛ Kft. – Miskolc, Bánki Donát u. 17.
MIFÛ Kft. – Miskolc, Szarkahegy u. 21.

Heat Invest Kft.

Halas-T Kft.
DÉL-ENERGO Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

Dalkia Energia Zrt.

Kazinc-Therm Fûtõerõmû Kft.

Értékesítõ

D

1 087
1 953
–
–
–
1 226
–
–

–
–
–
–
–
1 226
–
–
–
–
1 152

–
1 226
–
1 226
1 226

–
–
2 973
1 953
3 431
–
1 274
2 104

457
3 065
3 529
107
1 585
–
0
349
0
2 161
–

2 619
–
477
–
–

–
2 224
5 081

Lakosság értékesítés után
kapott fajlagos támogatás
Ft/GJ

336
–
–

F

E
Értékesítõtõl átvett hõ után
járó támogatás fajlagos
értéke
(a lakossági értékesítés
hõmennyisége után
igényelhetõ, a 2. melléklet
szerint számított módon)
Ft/GJ
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Nyíregyháza

59

Tarjánhõ Kft.

Cothec Kft.

Patakhõ Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.

Sárvár Távhõ Hõtermelõ és Szolgáltató Kft.

Sárbogárd

Sárospatak

Sárvár

Paks
Pécs
Pétfürdõ
Pornóapáti
Putnok
Püspökladány

Salgótarján

Duna Center Therm Kft.
PÉTÁV
PÉTKOMM Kft.
Távhõ és Közmûszolgáltató Szövetkezet
Városi Kommunális Gondnokság
Püspökladányi Városüzemeltetõ és
Vízszolgáltató Kft.

Ózd

62
62.a
63
64
65
66
67
68

68.a
69
69.a
70
70.a
71
71.a
72

Energocoop Kft.
Oroszlányi Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság
Ózdi Távhõtermelõ és Szolgáltató Kft.

Nyíregyháza
Oroszlány

DISTHERM KFT.
NYÍRBÁTORI VÁROSÜZEMELTETÉSI
KKH.NONPROFIT KFT.
NYÍRTÁVHÕ Nyíregyházi Távhõszolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Távhõszolgáltató

60
61

59.b

59.a

Nyergesújfalu
Nyírbátor

Település

Sorszám

C

Sinergy Kft.

Perkons Kft.

Perkons Tarján Kft.

KISERÕMÛ PLD Kft.

Ózdi Erõmû Kft.

E.ON Energiatermelõ Kft. – Örökösföldi
Erõmû – 4400 Nyíregyháza, Belter. hrsz.
2843/6.
E.ON Energiatermelõ Kft. – 4400 Nyíregyháza,
Bethlen Gábor u. 92.

Perkons Kft.

Értékesítõ

D

1 226
–
2 350
–
1 567
–
1 226
–

–
1 226
–
–
–
–
–
–

–
–

1 152

0

–

–
4 890
–
11 179
–
2 244
–
3 329

2 744
–
566
1 371
1 927
0
3 141
5 357

0
0

–

–

2 291

–
1 322
2 587

Lakosság értékesítés után
kapott fajlagos támogatás
Ft/GJ

2 464
–
–

F

E
Értékesítõtõl átvett hõ után
járó támogatás fajlagos
értéke
(a lakossági értékesítés
hõmennyisége után
igényelhetõ, a 2. melléklet
szerint számított módon)
Ft/GJ

•

56.a
57
58

B

A
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Városgazdálkodási Kft.

Tatai Távhõszolgáltató Kft.
KOMTÁVHÕ ZRT.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Szentes
Szentgotthárd
Szentlõrinc

Szigetszentmiklós
Szigetvár
Szolnok
Szombathely

Tapolca

Tata
Tatabánya

Tiszaújváros

87
88
89
90
90.a
91
91.a
92
93
93.a
94

Szekszárd
Szentendre

81.a
82
83

84
85
86

Termofok Kft.
SOPRON HOLDING Vagyonkezelõ Zrt.
Soproni Erõmû Kft.
Szarvasi Gyógy-Termál Kft.
Szákom Kft.
Szegedi Hõszolgáltató Kft.
Székesfehérvári Épületfenntartó és
Hõszolgáltató Zrt.

Siófok
Sopron
Sopron
Szarvas
Százhalombatta
Szeged
Székesfehérvár

ALFA-NOVA Kft.
Városi Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság
Szentes Városi Szolgáltató Kft.
Régióhõ Regionális Hõszolgáltató Kft.
Szentlõrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit
Kft.
ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szigetvári Távhõ Szolgáltató Kft.
ALFA-NOVA Kft.
Szombathelyi Távhõszolgáltató Kft.

Cothec Kft.
SIKLÓSI TÁVHÕ NONPROFIT KFT.

Távhõszolgáltató

Sátoraljaújhely
Siklós

Település

Sorszám

C

73
74
74.a
75
76
77
78
79
80
81

B

A

–
–
–
–
1 226
–
1 226
–
–
1 438
–

–
–
–

1 217
–
–

1 312
1 339
996
3 139
–
1 577
–
0
1 970
–
1 410

0
1 267
0

–
1 291
0

1 742
1 266
–
3 190
1 713
0
0
0
1 446
568

Lakosság értékesítés után
kapott fajlagos támogatás
Ft/GJ

–
–
2 161
–
–
–
–
–
–
–

F

E
Értékesítõtõl átvett hõ után
járó támogatás fajlagos
értéke
(a lakossági értékesítés
hõmennyisége után
igényelhetõ, a 2. melléklet
szerint számított módon)
Ft/GJ

MAGYAR KÖZLÖNY

•

Tatabánya Erõmû Kft.

Tapolcai Kogenerációs Erõmû Kft.

Szombathelyi Erõmû Zrt.

Székesfehérvári Fûtõerõmû Kft.

Perkons SKL Kft.

Értékesítõ

D
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100 Veszprém
100.a
101 Záhony
102 Zirc

Tiszavasvári
Vác
Várpalota
Vasvár
Veresegyház

Település

Sorszám

Hõtáv Kft.
Dalkia Energia Zrt.

ALKALOIDA Vegyészeti Gyár Zrt.
Váci Távhõ Kft.
Várpalotai Közüzemi Kft.
Régióhõ Regionális Hõszolgáltató Kft.
Veresegyház Városi Önkormányzat Gazdasági
Mûszaki Ellátó Szervezet
„VKSZ” Zrt.

Távhõszolgáltató

C

Veszprém-Kogeneráció Energiatermelõ Zrt.

Tisza-Therm Fûtõerõmû Kft.

Értékesítõ

D

–
1 772
–
–

1 442
–
354
0

–
0
1 725
1 241
1 888
0

Lakosság értékesítés után
kapott fajlagos támogatás
Ft/GJ

1 226
–
–
–
–
–

F

E
Értékesítõtõl átvett hõ után
járó támogatás fajlagos
értéke
(a lakossági értékesítés
hõmennyisége után
igényelhetõ, a 2. melléklet
szerint számított módon)
Ft/GJ

”

•

94.a
95
96
97
98
99

B

A

MAGYAR KÖZLÖNY
2012. évi 51. szám

8809

8810

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 51. szám

A vidékfejlesztési miniszter 39/2012. (IV. 27.) VM rendelete
a 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet
módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában 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. §

A 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: R.)
2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet szerinti
közoktatási információs rendszer mûködtetõje minden év november 15-ei állapot szerint november 30-ig megküldi
az óvodai, általános és középfokú iskolai feladatot ellátó intézmények, tagintézmények és fenntartóik közérdekû
adatait a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére.”

2. §

(1) Az R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben a szállító az elõfinanszírozó, úgy a fenntartó részére a leszállított termékekrõl számlát állít ki, amely
tételesen tartalmazza a termék 7. § (1) bekezdés szerinti pontos megnevezését – tej, illetve ízesített tej esetében annak
zsírtartalmát –, ellenértékét, valamint az ellenértékének támogatástartalmát. A támogatástartalom nem haladhatja
meg az adott termékkategóriához a 13. §-ban meghatározott maximális összeget.”
(2) Az R. 6. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Ha a fenntartó a 8. § (2) bekezdése szerinti valamely idõszakra szerzõdést kötött, az e rendelet szerinti támogatásra
akkor jogosult, ha ugyanazon idõszakra nem köt újabb szerzõdést, kivéve a megyei intézményfenntartó szervek,
az országos kisebbségi önkormányzatok, a gesztor települési önkormányzatok, az alapítványok, az egyházak, valamint
a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján alakított többcélú
kistérségi társulások esetében, ahol a székhelyükön kívüli településen mûködõ közoktatási intézmény vagy
közoktatási intézmények, illetve az általuk fenntartott közoktatási intézmény székhelyén kívüli más településen
mûködõ tagintézmény vagy tagintézmények ellátása érdekében lehetõség van az adott idõszakra vonatkozóan
egynél több szerzõdés megkötésére is.”

3. §

Az R. 7. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az iskolatej program keretében a 2. § (1) bekezdés szerinti ellátotti kör részére a foglalkozási és a tanítási napokon az alábbi
termékek kerülhetnek kiszállításra:]
„c) a MÉ 13. számú melléklet B rész 7.1.1. vagy 7.1.2. pontjában meghatározott, nem ízesített ömlesztett sajtok, amely
a bizottsági rendelet I. melléklet III. kategóriájának megfelelõen legfeljebb 10 tömegszázalékban tartalmaz tejidegen
összetevõt, és megfelel a MÉ 13. számú melléklet B rész 7.3. pontja szerinti félzsíros vagy zsíros kategóriának
(a továbbiakban: III. kategória);”

4. §

Az R. a következõ 18. §-sal egészül ki:
„18. § E rendeletnek a 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet
módosításáról szóló 39/2012. (IV. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 39/2012. (IV. 27.) VM rendelet] 3. §-ával
megállapított 7. § (1) bekezdés c) pontját a 2012. január 1-jét követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.”

5. §

Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint
az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekrõl szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet 23. § (1) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „45” szöveg lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 40/2012. (IV. 27.) VM rendelete
az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 43. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:
1. §

E rendelet alkalmazásában:
a) kistermelõ: a kistermelõi élelmiszer-termelés, -elõállítás és -értékesítés feltételeirõl szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM
rendelet 2. § 1. pontja szerinti fogalom;
b) kisvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §
(2) bekezdése szerinti fogalom;
c) mezõgazdasági kistermelõ: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 19. pontja szerinti
fogalom;
d) mikrovállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §
(3) bekezdése szerinti fogalom.

2. §

(1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvényben (a továbbiakban: Éltv.) meghatározott
felügyeleti díj (a továbbiakban: felügyeleti díj) összegét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban:
NÉBIH) 10032000-00289782-30006016 számú fizetési számlájára kell megfizetni ezer forintra kerekítve.
(2) A felügyeleti díj megfizetését átutalással kell teljesíteni. A befizetési bizonylatnak a közlemények rovatban
tartalmaznia kell a felügyeleti díj fizetésére kötelezett adószámát (adóazonosító jelét) és a 3. § (5) bekezdése szerinti
tranzakció azonosítót.

3. §

(1) A felügyeleti díjat ezer forintra kerekítve kell bevallani a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti
bevallási nyilatkozattal (a továbbiakban: bevallási nyilatkozat), az alábbi adattartalommal:
a) a bevallási nyilatkozatot tevõ neve (cégneve), lakhelye (székhelye, telephelye), természetes személy esetében
anyja neve, születési helye és ideje;
b) adóazonosító jele (adószáma);
c) elõzõ évi nettó árbevétel, illetve jövedelem mértéke;
d) felügyeleti díj alapjául szolgáló elõzõ évi nettó árbevétel, illetve jövedelem mértéke tevékenység szerinti
bontásban;
e) felügyeleti díj összege;
f) bevallás idõszaka (naptári évtõl eltérõ üzleti év jelzése);
g) kapcsolattartó (képviselõ) neve és elérhetõsége;
h) fizetési számla száma, amelyrõl a felügyeleti díj utalásra kerül a NÉBIH számlaszámára;
i) a bevallásra kötelezett által végzett, élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenység megnevezése, és a
tevékenység végzésének helye.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevallási kötelezettség elektronikus úton ügyfélkapu használatával teljesíthetõ a NÉBIH
honlapján közzétett elektronikus bevallási nyilatkozat formanyomtatvány kitöltésével.
(3) A bevallásra kötelezett a képviseletének ellátására állandó meghatalmazást vagy megbízást adhat írásban
ügyfélkapus regisztrációval rendelkezõ természetes személy számára. A képviseletet a NÉBIH-hez be kell jelenteni,
a NÉBIH honlapján közzétett elektronikus formanyomtatvány kitöltésével. A meghatalmazás vagy megbízás eredeti
vagy hiteles másolati példányát postai úton is meg kell küldeni a NÉBIH számára.
(4) Amennyiben olyan természetes személy nyújt be bevallási nyilatkozatot, akinek képviseleti jogosultsága a
(3) bekezdés szerint nem igazolt, a NÉBIH hiánypótlás keretében a képviseleti jogosultság igazolására szólítja fel
a benyújtót.
(5) A NÉBIH a bevallásról elektronikus úton egyedi tranzakció azonosítót tartalmazó visszaigazolást küld az ügyfél
részére.
(6) A bevallási nyilatkozatban a kötelezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy
a) mezõgazdasági kistermelõnek minõsül-e, és a mezõgazdasági kistermelõi tevékenységbõl származó jövedelme
mellett rendelkezik-e a felügyeleti díj alapját képezõ egyéb jövedelemmel,
b) élelmiszert kizárólag végsõ fogyasztó számára értékesítõ mikrovállalkozásnak minõsül-e,
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c)
d)

élelmiszert kizárólag végsõ fogyasztó számára értékesítõ kistermelõnek minõsül-e,
élelmiszert kizárólag végsõ fogyasztó számára értékesítõ kisvállalkozásnak minõsül-e, amennyiben az Éltv. 47/B. §
(5) bekezdés b) pontja szerinti felügyeleti díj fizetési kötelezettséget választja,
e) termelõi szervezõdésnek minõsül-e, amennyiben a termelõi szervezõdés tagjától az Éltv. 47/B. §
(4) bekezdésében foglaltak szerint a felügyeleti díj fizetési kötelezettséget átvállalja, vagy
f) a termelõi szervezõdés és annak tagjai kizárólagos tulajdonában lévõ vállalkozás, amennyiben a termelõi
szervezõdés tagjától az Éltv. 47/B. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a felügyeleti díj fizetési kötelezettséget
átvállalja.
(7) A mezõgazdasági kistermelõ bevallási nyilatkozatot csak akkor köteles kitölteni, ha az Éltv. 47/B. § (2) bekezdése
szerinti tevékenységet nem õstermelõi tevékenység keretében is végez.
(8) Amennyiben a termelõi szervezõdés vagy a termelõi szervezõdés és annak tagjai kizárólagos tulajdonában lévõ
vállalkozás az Éltv. 47/B. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a felügyeleti díj fizetési kötelezettséget tagjától átvállalja,
a bevallási nyilatkozat benyújtásával egyidejûleg köteles a felügyeleti díj fizetési kötelezettség átvállalására vonatkozó
szerzõdés eredeti vagy hiteles másolati példányát a NÉBIH részére megküldeni.
(9) Az Éltv. 47/B. § (4) bekezdése szerinti átvállalás esetén, a termelõi szervezõdés vagy a termelõi szervezõdés és annak
tagjai kizárólagos tulajdonában álló vállalkozás és annak tagja közötti értékesítésbõl származó árbevétel nem része
az Éltv. 47/B. § (3) bekezdése szerinti értékesítés nettó árbevételének.
4. §

(1) Amennyiben a felügyeleti díj fizetésére kötelezett gazdasági társaság a naptári évtõl eltérõ üzleti évet választ, az Éltv.
47/B. § (3) bekezdés a) pontja szerinti elõzõ évi nettó árbevétel alatt a május 31-ét megelõzõen benyújtott társasági
adóbevallás szerinti idõszak nettó árbevétele értendõ.
(2) Költségvetési szervek esetében az Éltv. 47/B. § (3) bekezdése szerinti éves nettó árbevétel alatt a költségvetési szerv
vállalkozási tevékenységébõl befolyt árbevételét kell érteni.
(3) Az Éltv. 47/B. § (3) bekezdése szerinti értékesítés nettó árbevételének, illetve jövedelemnek nem része a jogszabály
alapján kapott állami támogatás összege.

5. §

(1) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a bevallási nyilatkozatban feltüntetett felügyeleti díj alapját képezõ elõzõ évi
nettó árbevétel, illetve jövedelem mértékét, valamint a felügyeleti díj összegét módosíthatja.
(2) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett köteles a bevallási nyilatkozatot módosítani, ha
a) a társasági adóbevallásban a nettó árbevétel összege,
b) az egyszerûsített vállalkozói adóbevallásban a bevétel összege,
c) a személyi jövedelemadó bevallásban az egyéni vállalkozói, illetve mezõgazdasági õstermelõi tevékenységbõl
származó jövedelem összege
ezen bevallások önellenõrzése vagy adóhatóság általi ellenõrzése eredményeként akként módosul, hogy az a
felügyeleti díj alapjául szolgáló elõzõ évi nettó árbevétel, illetve jövedelem mértékét, illetve a felügyeleti díj összegét is
érinti.
(3) A bevallás módosítását a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatványon kell teljesíteni elektronikus úton, amelynek
a 3. § (1) bekezdésében foglaltakon túl tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
a) módosítással érintett idõszak;
b) felügyeleti díj alapjául szolgáló elõzõ évi nettó árbevétel, illetve jövedelem módosított mértéke;
c) felügyeleti díj módosított összege;
d) visszajáró, illetve fizetendõ felügyeleti díj összege.

6. §

A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a bevallást és az azt alátámasztó nyilvántartásokat, bizonylatokat a bevallás
teljesítésének évét követõ ötödik naptári év végéig köteles megõrizni.

7. §

Amennyiben a felügyeleti díj fizetésére kötelezett az Éltv. 47/B. § (3)–(5) bekezdésében meghatározottnál nagyobb
összegû felügyeleti díjat fizetett meg, a NÉBIH a túlfizetés visszafizetésérõl, annak megállapítását követõ harminc
napon belül intézkedik.
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8. §

Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba.

9. §

A 2012. évben a felügyeleti díj bevallási kötelezettség teljesítésével az ügyfél az Éltv. 38/B. §-a szerinti FELIR
regisztrációra vonatkozó kötelezettségének is eleget tesz.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 41/2012. (IV. 27.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdõterületeken történõ
gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában, a 13. § tekintetében a mezõgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló
2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés m) pontjában 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. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
1. erdõrészlet: az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
(a továbbiakban: Evt.) 16. § (6) bekezdésében meghatározott terület;
2. erdõterv: az Evt. 40. § (1) bekezdésében meghatározott dokumentum, figyelemmel az Evt. 113. §
(4) bekezdésében foglaltakra, továbbá az Evt. 113. § (17) bekezdésében meghatározott dokumentum;
3. erdõgazdálkodó: az Evt. 17. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonos, vagy jogszerû használó;
4. fizikai blokk: a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrõl szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet
(a továbbiakban: MePAR rendelet) 1. § a) pontjában meghatározott terület;
5. kérelem: az erdõgazdálkodó által a támogatási kérelem benyújtási idõszaka alatt benyújtott támogatási kérelem,
amely a kifizetési kérelmet is magában foglalja;
6. MePAR: a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 31. § (1) bekezdésében
meghatározott és a MePAR rendeletben szabályozott azonosító rendszer;
7. Natura 2000 irányelvek: a természetes élõhelyek, valamint a vadon élõ állatok és növények védelmérõl szóló 1992.
május 21-i 92/43/EK tanácsi irányelv, és a vadon élõ madarak védelmérõl szóló 2009. november 30-i 2009/147/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv;
8. támogatási idõszak: a kérelem benyújtásának naptári éve.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplõ fogalmakat az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet szerint kell
értelmezni.

2. A támogatás jellege és tárgya
2. §

E rendelet alapján vissza nem térítendõ kompenzációs támogatás vehetõ igénybe a Natura 2000 irányelveket érvényre
juttató jogszabályok végrehajtásával érintett, az Országos Erdõállomány Adattárban nyilvántartott erdõrészlet
területén felmerülõ költségek és jövedelem kiesés ellentételezése céljából.
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3. Általános elõírások
3. §

(1) Támogatás igénybevételére az az erdõgazdálkodó jogosult, aki rendelkezik az adott erdõrészletre vonatkozó, az
erdészeti hatóság által jóváhagyott erdõtervvel, vagy aki az adott erdõrészletre vonatkozóan az erdõterv készítését
a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen kérelmezte az erdészeti hatóságtól.
(2) A támogatásra jogosultnak a teljes támogatási idõszak alatt a gazdasága teljes területén be kell tartania a kölcsönös
megfeleltetés részét képezõen
a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes
támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról,
valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi
rendeletben (a továbbiakban: 73/2009/EK tanácsi rendelet) rögzített irányelvek alapján a külön jogszabályokban
meghatározott jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket,
b) az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes
Mezõgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok
állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott elõírásokat.

4. A támogatás igénybevételének feltételei
4. §

(1) Kizárólag azon erdõrészletre adható támogatás, amely
a) a MePAR adatbázisban az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekrõl szóló
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szerint és az Országos Erdõállomány Adattárban Natura 2000 területként
lehatárolásra került, és
b) az agrárpolitikáért felelõs miniszter a Tv. 14. § (1) bekezdés c) pont cg) alpontja alapján irányító hatósági
jogkörében eljárva minden év március 15-ig közzétett közleményében meghatározott fizikai blokkban
helyezkedik el.
(2) A legkisebb támogatható terület 1 hektár, amelyet a kérelem alapján jóváhagyott összterület alapján kell
megállapítani.
(3) Csak teljes erdõrészlet támogatható azzal, hogy a 0,3 hektár nagyságot el nem érõ erdõrészletre nem vehetõ igénybe
támogatás.
(4) Nem támogatható az az (1) bekezdés elõírásainak megfelelõ erdõrészlet, amely állami, vagy önkormányzati
tulajdonban van.
(5) Támogatás igénybevételére nem jogosult önkormányzat, költségvetési szerv, valamint az a gazdálkodó szervezet,
amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot.
(6) Nem támogatható az az erdõrészlet, amelyet érintõen az erdészeti hatóság a támogatási idõszakra vonatkozóan
jogerõs erdõgazdálkodási vagy erdõvédelmi bírságot állapított meg.
(7) Amennyiben az erdészeti hatóság a támogatási idõszakra vonatkozó erdõgazdálkodási vagy erdõvédelmi bírságot
a 8. § (1) bekezdése szerinti határozat meghozatalát követõen állapította meg, úgy arról a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalt (a továbbiakban: MVH) 15 napon belül tájékoztatja.

5. §

(1) Támogatást az az erdõgazdálkodó vehet igénybe, aki vállalja, hogy a kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó
határozat kézhezvételét követõ 10 hónapon belül részt vesz az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz
kapcsolódó 2007–2013 közötti költségvetési idõszakban megvalósítandó vidékfejlesztési program keretén belül,
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott Natura 2000 erdõterületen gazdálkodók részére
szervezett képzésen, vagy hitelt érdemlõen igazolja, hogy a 2012–2013. években egy alkalommal már részt vett ilyen
képzésen.
(2) Támogatást az az erdõgazdálkodó vehet igénybe, aki erdõgazdálkodási tevékenysége során betartja a 3. §
(1) bekezdése szerinti erdõtervében az erdészeti hatóság által az Evt. 73. § (7)–(8) bekezdése alapján meghatározott
korlátozásokat, elõírásokat.
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5. A támogatás mértéke
6. §

(1) Az Evt. 7. § (1) bekezdés e) és f) pontjai szerinti kultúrerdõ és faültetvény természetességi állapotú erdõkben
az igényelhetõ támogatás mértéke – korcsoportonként és faállománytípus csoportonként – az 1. mellékletben
meghatározott eurónak megfelelõ forintösszeg.
(2) Az Evt. 7. § (1) bekezdés c) és d) pontjai szerinti származék és átmeneti természetességi állapotú erdõkben
az igényelhetõ támogatás mértéke – korcsoportonként és faállománytípus csoportonként – a 2. mellékletben
meghatározott eurónak megfelelõ forintösszeg.
(3) Az Evt. 7. § (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti természetes és természetszerû természetességi állapotú erdõkben
az igényelhetõ támogatás mértéke – korcsoportonként és faállománytípus csoportonként – a 3. mellékletben
meghatározott eurónak megfelelõ forintösszeg.

6. A kérelem benyújtása
7. §

(1) A kérelmet 2012. évtõl évente az egységes kérelemrõl szóló rendelet szerinti egységes kérelem részeként,
elektronikusan kell benyújtani.
(2) A kérelem a kérelmezõnek több erdõrészletére is irányulhat.

7. A támogatás folyósítása
8. §

(1) A támogatás egy összegben történõ folyósítása a kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban foglaltak
alapján forintban történik.
(2) A támogatási jogosultság megállapítása során az Országos Erdõállomány Adattárban szereplõ adatok szolgálnak
alapul.
(3) Az elbírálás során az Országos Erdõállomány Adattárnak a kérelem benyújtási idõszak utolsó napja szerinti aktuális
adatait kell figyelembe venni.

8. Ellenõrzés
9. §

A jogosultsági feltételek és a kötelezettségvállalások teljesítését az MVH ellenõrzi.

9. Jogkövetkezmények
10. §

(1) Az adott erdõrészlet vonatkozásában az ügyfél támogatási jogosultsága megszûnik, és az adott erdõrészletre már
igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza
kell fizetni, ha az ügyfél terhére a támogatási idõszakra vonatkozóan a 4. § (6) bekezdése szerinti jogerõs bírságot
állapít meg az erdészeti hatóság.
(2) Az adott erdõrészlet vonatkozásában az ügyfél támogatási jogosultsága megszûnik, és a már igénybe vett teljes
támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni, ha
helyszíni ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy az ügyfél nem teljesíti az 5. § (2) bekezdése szerinti
kötelezettségeit.
(3) Az ügyfél támogatási jogosultsága megszûnik, amennyiben az 5. § (1) bekezdésében elõírt képzési kötelezettségét
nem teljesítette és a már igénybe vett teljes támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan részvételre
vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
(4) Ha a kölcsönös megfeleltetés alkalmazása érdekében a támogatásra jogosult gazdaságának bármely részében
a 73/2009/EK tanácsi rendelet II. és III. mellékletében elõírt kötelezõ követelmények, illetve az egységes területalapú
támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti
Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának
meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt követelmények be nem
tartását állapították meg, abban az esetben Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásokról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 51. cikkében foglaltakat
kell alkalmazni.
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10. Záró rendelkezések
11. §

Ez a rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba.

12. §

Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005.
szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 46. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

13. §

A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenõrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával
kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„cb) az erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések közül a mezõgazdasági földterület elsõ
erdõsítésének támogatása, erdõ-környezetvédelmi kifizetések, és Natura 2000 kifizetések; ”

14. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott
egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértõ szervezetek közremûködésével ellátott
feladatokról szóló 48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet 1. § e) pontja a következõ eg) alponttal egészül ki:
„eg) Natura 2000 erdõterületeken történõ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás;”

15. §

Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi
költségvetésbõl finanszírozott egyes támogatások 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási
szabályokról szóló 29/2012. (III. 24.) VM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés d) pontjában részletezett területadatok megadására
vonatkozó kötelezettséget – a 2. § (1) bekezdés 4., 5., 6., 14., 17. és 19. pontja szerinti jogcímek kivételével – az
ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus, továbbá a bejelentett tábla numerikus és grafikus azonosításával,
valamint a bejelentett táblák hasznosítására vonatkozó adatok megadásával kell teljesíteni. A 2. § (1) bekezdés
18. pontja szerinti jogcím vonatkozásában kizárólag a tarvágást követõen, részterületen megvalósuló
szerkezetátalakítás esetén kell az ügyfeleknek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus, továbbá az erdõrészlet
numerikus és grafikus azonosításával teljesíteni a területadatok megadására vonatkozó kötelezettséget. A 2. §
(1) bekezdés 24. pontja szerinti jogcím esetében az ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus azonosításával,
valamint az erdõrészlet azonosító megadásával kell teljesíteni a területadatok megadására vonatkozó kötelezettségét.
A 2. § (1) bekezdés 9–13., 16., 17., 18., 21., és 23. pontja szerinti jogcímek esetén – a 2. § (1) bekezdés 18. pontja szerinti
jogcím vonatkozásában kizárólag a tarvágást követõen, részterületen megvalósuló szerkezetátalakítás esetén –
a területadatokat az ügyfélnek a rendelkezésére álló, a koordináták pontosságát alátámasztó mérési jegyzõkönyvnek
megfelelõ adatok feltüntetésével kell megadnia.”
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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Határozatok Tára

Az Országos Választási Bizottság 55/2012. (IV. 27.) OVB határozata
Az Országos Választási Bizottság – 2012. április 25-én megtartott ülésén – a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról,
valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény
(a továbbiakban: Ehtv.) 14. § (1) bekezdése által alkalmazni rendelt az országos népszavazásról és népi
kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-ában, valamint a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az SHALOM Bibliai
Gyülekezetek (4026 Debrecen, Bem tér 30.) képviseletében Gulyás Mihály elnök (a továbbiakban: beadványozó) által
benyújtott országos népi 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 – a Kúriához címzett kifogást lehet
benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2;
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezõ. A jogi szakvizsgával rendelkezõ személy saját
ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15 000 Ft.
Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás
I.

A beadványozó 2012. március 28-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz
hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:
„A 2011. évi CCVI. törvény 14.§-a alapján ezennel kinyilvánítjuk, hogy támogatjuk és egyben kérjük, hogy az Országgyûlés
a SHALOM Bibliai Gyülekezetek (székhely: 4026. Debrecen, Bem tér 30.; bejegyzési szám: Epk. 1/1991.; adószám:
19125651-1-09;) alapcélként vallási tevékenységet végzõ egyesületet egyházként ismerje el.”
Az Ehtv. 14. § (1) bekezdése szerint az alapcélként vallási tevékenységet végzõ egyesület egyházként való elismerését
az egyesület törvényes képviselõje az országos népi kezdeményezésre vonatkozó szabályok alkalmazásával teheti
meg.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a szervezet nem csatolt bírósági kivonatot, amely a nyilvántartás
fennálló adatait hitelesen tanúsítja. A bíróságok honlapján elérhetõ, a társadalmi szervezetek és alapítványok
névjegyzékében szereplõ adatok szerint pedig az egyesület állapota törölt (jogerõs határozattal megszüntetett).
Fentiekre tekintettel az Országos Választási Bizottság az Nsztv. 18. § b) pontja alapján – mivel a kérdés
megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának
hitelesítését megtagadja.

II.

A határozat az Ehtv. 14. § (1) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án, 18. § b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás
a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén,
39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján alapul.
Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 56/2012. (IV. 27.) OVB határozata
Az Országos Választási Bizottság – 2012. április 25-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva dr. C. Gy.
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 – a Kúriához címzett kifogást lehet
benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2;
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezõ. A jogi szakvizsgával rendelkezõ személy saját
ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15 000 Ft.
Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás
I.

Beadványozó 2012. április 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 a pénzintézetek a fogyasztói kölcsönszerzõdéseket utólag egyoldalúan ne módosíthassák?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés az Nsztv. 13. §
(1) bekezdésében foglalt egyértelmûség követelményének nem felel meg. Az egyértelmûség követelménye azt
jelenti, hogy a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a
választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés világos és
kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni. A kérdés
egyértelmûségének megállapításakor továbbá azt is vizsgálni kell, hogy a népszavazás eredménye alapján az
Országgyûlés — az akkor hatályban lévõ jogszabályok szerint — el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási
kötelezettség, és ha igen, milyen jogalkotásra köteles.
A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 210. §
(3) bekezdése értelmében a fogyasztóval kötött kölcsönszerzõdésben az ügyfél számára kedvezõtlenül kizárólag a
kamatot, díjat vagy költséget lehet egyoldalúan módosítani. Egyéb feltétel – ideértve az egyoldalú módosításra okot
adó körülmények felsorolását is – egyoldalúan nem módosítható az ügyfél számára kedvezõtlenül. Az egyoldalú
módosítás jogát a hitelezõ akkor jogosult gyakorolni, ha a módosításra okot adó objektív körülmények tételes
meghatározását a szerzõdés tartalmazza, valamint a hitelezõ árazási elveit írásban rögzítette.
E szabályokat figyelembe véve az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdés alapján a választópolgárok
nem tudják egyértelmûen eldönteni, hogy milyen jogalkotást támogatnak szavazataikkal. Azt sem tudják eldönteni,
hogy törvény feltétel nélkül tiltsa meg az egyoldalú szerzõdésmódosítás lehetõségét, illetve azt sem, hogy a törvény
zárja ki azt, hogy a szerzõdõ felek a kölcsönszerzõdésben megállapodjanak a pénzpiaci változások esetére az
egyoldalú szerzõdésmódosítás lehetõségében. Nem egyértelmû a kérdés alapján az sem, hogy a kérdésben
megfogalmazott tilalom, csak az ügyfelek számára terhes szerzõdésmódosítást zárja ki, vagy a számukra kedvezõ
módosítást is. A választópolgárok az eredményes népszavazás következményeinek ismerete hiányában kell, hogy
döntsenek a kérdés támogatásáról vagy elvetésérõl.
Az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § c) pontja alapján, mivel a kérdés megfogalmazása nem felel meg
a törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-ának c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a Hpt. 210. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról
szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény
37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján alapul.
Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 57/2012. (IV. 27.) OVB határozata
Az Országos Választási Bizottság – 2012. április 25-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva J. Cs. magánszemély
által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesíti.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet
benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2;
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezõ. A jogi szakvizsgával rendelkezõ személy saját
ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15 000 Ft.
Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás
I.

Beadványozó 2012. április 10-én 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 szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 23. §-a, miszerint „Nem büntethetõ, aki
a cselekmény elkövetésekor tizennegyedik életévét nem töltötte be.” módosuljon úgy, hogy „Nem büntethetõ, aki a
cselekmény elkövetésekor tizenkettedik életévét nem töltötte be.”?
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott formai, valamint
a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért a hitelesítésének
akadálya nincs.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án, a Ve. 117. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának
(1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés
d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján alapul.
Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 58/2012. (IV. 27.) OVB határozata
Az Országos Választási Bizottság – 2012. április 25-én megtartott ülésén – a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról,
valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény
(a továbbiakban: Ehtv.) 14. § (1) bekezdése által alkalmazni rendelt az országos népszavazásról és népi
kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-ában, valamint a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az Árkádia Fényeinek
Spirituális Egyháza (4600 Kisvárda, Virágh Ferenc u. 58.) képviseletében dr. Õrlõs Gábor ügyvéd (a továbbiakban:
beadványozó) által benyújtott országos népi 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 – a Kúriához címzett kifogást lehet
benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2;
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezõ. A jogi szakvizsgával rendelkezõ személy saját
ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15 000 Ft.
Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás
I.

A beadványozó 2012. április 13-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz
hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:
„Alulírottak kezdeményezzük, hogy az Országgyûlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 14. §-ának megfelelõen döntsön az Árkádia
Fényeinek Spirituális Egyháza (4600 Kisvárda, Virágh Ferenc utca 58;Fõvárosi Törvényszék 6329/2005. számú bejegyzése;
adószám: 18187427-1-15) egyházként való elismerése kérdésében .Az egyház alapcélként vallási tevékenységet végez.”
Az Ehtv. rendelkezései szerint abban az esetben, ha az alapcélként vallási tevékenységet végzõ egyesület egyházként
való elismerését kívánja kezdeményezni, azt az egyesület képviseletére jogosult személy a népi kezdeményezésre
vonatkozó szabályok alkalmazásával teheti meg.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a népi kezdeményezés nem felel meg az Nsztv. 17. §
rendelkezésében foglalt egyértelmûség követelményének. Az egyértelmûség követelménye azt jelenti, hogy a
megtárgyalásra javasolt kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a
népi kezdeményezésen feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni az szükséges, hogy a kérdés világos és
kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen, a kérdésre igennel vagy nemmel lehessen felelni.
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a kezdeményezés azért nem tekinthetõ egyértelmûnek, mert az
a választópolgárok számára megtévesztõ, mivel a kezdeményezés második mondata az alapcélként vallási
tevékenységet végzõ egyesületet egyházként tünteti fel. Ezáltal a választópolgár az aláírásgyûjtõ ív aláírásakor nem
lenne tisztában azzal, hogy pontosan milyen tartalmú kezdeményezést támogat az aláírásával.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a szervezet nem csatolt bírósági kivonatot, amely a
nyilvántartás fennálló adatait hitelesen tanúsítja.
Az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 18. § b) pontja alapján, mivel a kérdés megfogalmazása nem felel meg
a törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

II.

A határozat az Ehtv. 14. § (1) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án, 17. §-án, 18. § b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás
a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén,
39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján alapul.
Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

MAGYAR KÖZLÖNY

•

8823

2012. évi 51. szám

Az Országos Választási Bizottság 59/2012. (IV. 27.) OVB határozata
Az Országos Választási Bizottság – 2012. április 25-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Sz. Á. magánszemély
(a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népi 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 – a Kúriához címzett kifogást lehet
benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2;
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezõ. A jogi szakvizsgával rendelkezõ személy saját
ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15 000 Ft.
Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás
I.

A beadványozó 2012. április 18-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 szerepelt:
„A Parlament kupolatermében kiállított Szent Korona alól a kardot távolítsák el.”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezés nem felel meg az Nsztv. 1. §-ában foglaltaknak,
amely szerint országos népi kezdeményezés az Országgyûlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés lehet, mely arra
irányulhat, hogy az Országgyûlés a hatáskörébe tartozó kérdést tûzze napirendjére. A Szent István államalapításának
emlékérõl és a Szent Koronáról szóló 2000. évi I. törvény 2. §-ának d) pontja a koronázási kardot a Szent Koronához
tartozó jelvények között sorolja fel. Tekintettel arra, hogy e törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja a Szent Korona Testület
hatáskörébe utalja a Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények õrzési helyérõl való döntést, az Országos Választási
Bizottság megállapítja, hogy az országos népi kezdeményezés tárgyát képezõ kérdés nem tartozik az Országgyûlés
hatáskörébe.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a kérdés megfogalmazása nem felel meg az Nsztv.
17. §-ában foglalt követelménynek, mely szerint a népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelmûen tartalmaznia
kell a megtárgyalásra javasolt kérdést. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a választópolgár számára
nem egyértelmû, hogy aláírásával országos népi kezdeményezést támogat, mivel annak megfogalmazásából nem
derül ki, hogy az az Országgyûlés napirendjére tûzésének kezdeményezésére irányul.
Jelen eljárásban tárgyalt országos népi kezdeményezés nem annak Országgyûlés általi napirendre tûzésére irányul,
hanem a törvényalkotó számára konkrét cselekményt kíván meghatározni, mely azonban a hatályos jogszabályok
alapján népi kezdeményezés tárgya nem lehet.
Az Országos Választási Bizottság tekintettel az Nsztv. 18. §-ának a) és b) pontjára – mivel a kérdés nem tartozik
az Országgyûlés hatáskörébe, valamint a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
követelményeknek – az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

II.

A határozat a 2000. évi I. törvény 2. §-ának d) pontján, 4. § (2) bekezdés a) pontján, az Nsztv. 1. §-án, 2. §-án, 17. §-án
és 18. §-ának a) és b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló
tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján
alapul.
Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 60/2012. (IV. 27.) OVB határozata
Az Országos Választási Bizottság – 2012. április 25-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Szammer István a Lapcom Kft.
(9021 Gyõr, Újlak u. 4/a.) ügyvezetõ igazgatója (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népi
kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát hitelesíti.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet
benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2;
fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezõ. A jogi szakvizsgával rendelkezõ személy saját
ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15 000 Ft.
Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.

Indokolás
I.

A beadványozó 2012. április 19-én 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 szerepelt:
„Akarja-e Ön, hogy az Országgyûlés napirendjére tûzze a szigetközi Öreg-Duna-meder és a gyõri Mosoni-Duna-szakasz
vízgazdálkodási megoldásainak megvitatását?”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott formai, valamint
a népi kezdeményezésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért a hitelesítésének akadálya nincs.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án, a Ve. 117. § (1) bekezdésén, 131. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának
(1) bekezdésén, az illetékekrõl szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés
d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján alapul.
Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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Az Országos Választási Bizottság 61/2012. (IV. 27.) OVB határozata
Az Országos Választási Bizottság – 2012. április 25-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva dr. F. J. és dr. G. K.
magánszemélyek (a továbbiakban: beadványozók) 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.

Beadványozók 2009. november 24-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtották be 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 azzal, hogy az Országgyûlés alkosson törvényt arról, hogy a polgármester nem lehet országgyûlési képviselõ?”
Az Országos Választási Bizottság 482/2009. (XII. 11.) számú határozatával megtagadta az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését, amely ellen kifogást nyújtottak be. Az Alkotmánybíróság 162/2011. (XII. 15.) számú
határozatában megállapította, hogy az Országos Választási Bizottság 482/2009. (XII. 11.) számú határozatában kifejtett
indokok alapján nincs helye a hitelesítés megtagadásának. Az Alkotmánybíróság az 58/2011. (VI. 30.) határozatában
kifejtette, hogy „az OVB-hez hitelesítés céljából benyújtott aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának az 11/2008. (III. 1.) ÖTM
rendelet mellékletében közzétett mintától való formai eltérése érdemben nem befolyásolta az ív hitelesíthetõségét”.
Az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának vizsgálata kapcsán megállapítható, hogy az mindössze annyiban tér el a
rendelet mellékletében meghatározott mintától, hogy a táblázat elsõ, sorszámot tartalmazó rovata nem folyamatos
számozást tartalmaz, ami kizárólag formai, a konkrét ügyben a kezdeményezés törvényességét nem érintõ eltérés.
Fentiek értelmében az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 482/2009. (XII. 11.) számú határozatát
a Ve. 130. § (3) bekezdése alapján megsemmisítette, és a Bizottságot új eljárásra utasította.
Az Országos Választási Bizottság figyelemmel az Alkotmánybíróság 162/2011. (XII. 15.) számú határozatában
foglaltakra a 11/2012. (I. 16.) számú határozatában megállapította, hogy az aláírásgyûjtõ ív a törvényben
meghatározott formai, valamint az országos népszavazási kezdeményezésre vonatkozó tartalmi követelményeknek
eleget tett, ezért az aláírásgyûjtõ ívet a 11/2012. (I. 16.) számú határozatában hitelesítette, amely ellen kifogást
nyújtottak be.
Az Alkotmánybíróság a 20/2012. (IV. 21.) határozatában kifejtette, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvényben a jogalkotó a polgármesteri összeférhetetlenséget a 2014. évi általános önkormányzati
választásokat követõ hatállyal a népszavazási kérdést kezdeményezõk szándékát magába foglaló tartalommal
rendezte. Az Alkotmánybíróság határozatában kifejtette továbbá, hogy a jogalkotói egyértelmûség megkívánja, hogy
a népszavazásra bocsátott kérdésben született eredmény alapján az Országgyûlés el tudja dönteni, milyen tartalmú
jogalkotási kötelezettség terheli a népszavazás eredményeként [26/2007. (IV. 25.) AB határozat]. Az Alkotmánybíróság
álláspontja szerint a jogalkotó számára nem lenne egyértelmû egy érvényes és sikeres népszavazás esetén, hogy
milyen tartalommal kell jogszabályt alkotnia, hiszen már jelenleg is létezik az a jogszabály, amely a népszavazást
kezdeményezõk szándékának megfelelõen rendezi a polgármesteri tisztség országgyûlési képviselõi tisztséggel való
összeférhetetlenségét a 2014-es általános önkormányzati választások napjától. Az Alkotmánybíróság megállapította,
hogy jelen esetben nem világos, hogy az Országgyûlésnek a már megalkotott szabályokat módosítania kellene-e egy
érvényes és eredményes népszavazás esetén, vagy azok tartalmából fakadóan egyáltalán nem hárulna rá jogalkotási
kötelezettség, ez a bizonytalanság pedig akadálya a népszavazási kezdeményezés engedélyezésének. Mindezek miatt
az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a kérdés nem felel meg az Nsztv. 13. §-ában szabályozott egyértelmûség
követelményének, ezért az Országos Választási Bizottság 11/2012. (I. 16.) határozatát megsemmisítette, és a
Bizottságot új eljárásra utasította.
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Az Országos Választási Bizottság az Alkotmánybíróság 20/2012. (IV. 21.) számú határozatában foglaltakra tekintettel,
az Nsztv. 10. § c) pontja értelmében – mivel a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
követelményeknek – az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadta.
II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án és a 10. § c) pontján és 13. § (1) bekezdésén, a Ve. 156. §-án, a jogorvoslatról szóló
tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

