
10/2008. (III. 29.) OKM rendelet

a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének,
folyósításának és elszámolásának rendjéről

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 5. számú mellékletének 15. pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésének a) és d) pontja
szerinti hatáskörében eljáró önkormányzati és területfejlesztési miniszter egyetértésével, figyelemmel a költségvetési
törvény 13. §-ának (1) bekezdésére, valamint 31. §-a (1) bekezdésének a)-d) pontjára, az oktatási és kulturális
miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontja szerinti
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A támogatást igényelhetik
a) a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzatok),
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói - ideértve a költségvetési törvény 31. § (1)

bekezdésének bevezető rendelkezésében meghatározott fenntartókat - (a továbbiakban: közoktatási
humánszolgáltatók),

c) a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények
[a továbbiakban a)-c) együtt: fenntartók] az általuk közoktatási feladatként ellátott, 2008. évben megszervezett, a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 114. §-ában meghatározott ingyenes szakmai vizsgák
lebonyolításához.

(2) A támogatott szakmai vizsgát szervező intézmény köteles gondoskodni következő szakmai vizsgaidőszakban
az első javítóvizsgára, pótló vizsgára, továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett
vizsga befejezésére jelentkezők számára a szakmai vizsga megszervezéséről. Az első eredménytelen szakmai vizsga
napján az iskola tájékoztatja a tanulót a következő vizsgaidőszakra tervezett szakmai vizsgáról és a jelentkezéssel
kapcsolatos köztelezettségekről.

2. § (1) A támogatás két részletben kerül kifizetésre. Az első részlet támogatási előleg, amelynek összege 6000
Ft/fő/vizsga. A támogatási előleg igénylésének alapja a 2008. évben a februári-márciusi vizsgaidőszakban szakmai
vizsgát tett (megkezdett) a májusi-júniusi vizsgaidőszak szakmai vizsgájára jelentkezett, az októberi-novemberi
vizsgaidőszakban várhatóan szakmai vizsgára jelentkező tanulók együttes létszáma.

(2) A fenntartók a támogatás első részletét az 1. számú mellékleten igényelhetik 2008. április 5-ig.
(3) Az igénylést az
a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott fenntartók papír alapon 2 eredeti példányban és elektronikusan a

Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága illetékes megyei szervezeti egységéhez (a továbbiakban:
Igazgatóság), és ezzel egyidejűleg elektronikus formában az oktatási és kulturális miniszterhez (a továbbiakban:
miniszter),

b) 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott fenntartók 1 példányban papír alapon és elektronikus formában a
miniszterhez és az Igazgatósághoz,

c) 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott fenntartók 1 példányban papír alapon és elektronikus formában a
miniszterhez
küldik meg.

(4) A támogatás igényléséhez szükséges mellékletek az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban:
Minisztérium) honlapjáról is letölthetők. Az Igazgatóság részéről kizárólag azok az igénylések kerülnek
felülvizsgálatra és továbbításra, amelyeket az igénylő elektronikus és postai úton is határidőre eljuttatott az
Igazgatósághoz.

3. § (1) A támogatás második részletének alapja a 2008. évben szakmai vizsgát tett (megkezdett) tanulók tényleges
összlétszáma. A támogatás második részletét a fenntartók a 2. számú melléklet szerinti igénylőlapon igényelhetik a 2.
§ (3) bekezdésében meghatározott formában és igénylési rend szerint 2008. október 28-áig.

(2) A támogatás második részletének meghatározására - az első részletként folyósított támogatás
figyelembevételével - a 2008. évben szakmai vizsgát tett tanulók tényleges létszáma alapján kerül sor. Az egy
szakmai vizsgára jutó támogatás teljes összegéről 2008. december 10-ig a miniszter közleményt ad ki.



4. § (1) A támogatási igények benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztő. Az Igazgatóság a
fenntartók számára szükség szerint a hiányok pótlására - az igénylés beérkezésétől számított öt napon belül -
nyolcnapos határidőt határoz meg. A felülvizsgálat során az Igazgatóság az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 64/B. § (3) bekezdése alapján jár el. A felülvizsgált és szabályszerű igénylések egy példányát az
első részlet vonatkozásában 2008. április 20-ig, a második részlet vonatkozásában pedig 2008. november 20-ig az
önkormányzati fenntartók esetében megyénként és önkormányzat sorosan külön-külön összesítve, a további
fenntartók esetében fenntartónként és intézménysorosan összesítve továbbítja a miniszterhez.

(2) A támogatási igények megalapozottságának és jogszerűségének ellenőrzéséhez a támogatást igénylő fenntartók
a 3. számú melléklet szerinti adatokat papír alapon és elektronikus formában 2008. november 28-ig küldik meg a
miniszternek és az Igazgatóságnak.

(3) A miniszter a támogatást elnyert önkormányzatoknak a 4. számú melléklet szerint, megyénként,
településsorosan összesített adatait az első részlet tekintetében 2008. május 10-ig, a második részlet tekintetében
2008. november 20-ig küldi meg utalványozás céljából az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a
továbbiakban: ÖTM) részére. A támogatás folyósításáról a Magyar Államkincstár a költségvetési törvény 5. számú
mellékletének 15. pontja szerinti előirányzat terhére az ÖTM utalványozása alapján az első részlet tekintetében a
2008. év május havi, a második részlet tekintetében a 2008. év december havi nettó finanszírozás keretében
gondoskodik.

(4) A nem állami intézmények fenntartói által szolgáltatott adatokat a miniszter a rendeletnek való megfelelés
szempontjából megvizsgálja, majd a szükséges előirányzatot fenntartónként és intézménysorosan összesítve a
Magyar Államkincstár részére az első részlet tekintetében a 2008. júliusi, a második részletét illetően pedig a 2008.
decemberi normatívakiutaláshoz szükséges kerettel együtt biztosítja a költségvetési törvény XX. fejezet 11/2/3/1
„Humánszolgáltatások normatív állami támogatása” előirányzata terhére.

(5) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények a díjak visszatérítését és a
támogatásokat e rendelet szabályai szerint igényelhetik. A támogatást a miniszter a költségvetési törvény XX.
fejezet, 11/2/17 „Gyakorlóiskolák normatív támogatása” előirányzat terhére biztosítja.

5. § (1) A helyi önkormányzatok a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2008. december 31-i fordulónappal, a
mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek elszámolni. Az itt kimutatott adatok valódiságát az
egyes önkormányzatoknál, illetve intézményeknél megfelelő analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval
kell alátámasztani. A támogatás jogosulatlanul igényelt összegét 2008. december 31-éig fel nem használt
maradványát a központi költségvetésbe vissza kell fizetni.

(2) Az önkormányzatok elszámolása az Áht. 64/B. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján történik. A fenntartó az
Igazgatóságon keresztül értesíti az ÖTM-et, amely az értesítésről tájékoztatja a minisztert.

(3) A támogatások elszámolása a nem állami intézmények esetén a fenntartók 2008. évi támogatásairól történő
elszámolása keretében, a kötött felhasználású támogatások elszámolásait tartalmazó űrlapon történik. A támogatás
2008. december 31-éig fel nem használt maradványát a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. A felhasználásról
2009. június 30-ig kell elszámolni. A kimutatott adatok valódiságát az egyes fenntartóknál, illetve intézményeknél a
tanulói azonosítók feltüntetésével és a vizsgák azonosítására alkalmas analitikus nyilvántartásokkal, szakmai
dokumentációval kell alátámasztani.

(4) Ha a támogatást vagy annak egy részét a nem állami fenntartó jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a
megjelölt feladatra használta fel, illetve a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletnek a nem állami
intézményfenntartók állami hozzájárulásának és támogatásának elszámolására, ellenőrzésére vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni. A támogatásról a fenntartó haladéktalanul köteles lemondani és a támogatást az
Igazgatóságon keresztül visszafizetni a miniszter részére.

(5) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény a támogatás jogosulatlanul igényelt
összegét 2008. december 31-éig a Minisztériumnak köteles visszafizetni. A támogatással kapcsolatos elszámolást
2009. június 30-áig a Minisztérium részére kell benyújtani.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba azzal, hogy a támogatások a 2008. január 1-jétől
kezdődően szervezett szakmai vizsgák után illetik meg a jogosultakat.

(2) 2008. július 1. napján a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és
elszámolásának rendjéről szóló 13/2007. (III. 14.) OKM rendelet hatályát veszti.
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