Összefoglaló
az érettségi és a szakmai vizsgák támogatása igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló …/2010. (…)
OKM rendelet tervezetéről
Az előterjesztés a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX.
törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú mellékletének 11. pontjában foglalt
felhatalmazás alapján készült. Az oktatási és kulturális miniszter felhatalmazást kap, hogy a
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének
részletes szabályait - a pénzügyminiszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter
véleményének kikérésével, továbbá az önkormányzati miniszter egyetértésével - 2010. március
15-éig rendeletben állapítsa meg. A jelzett pontban foglalt támogatást a közoktatási feladatot
ellátó helyi önkormányzatok, a nem állami intézmény fenntartója (a költségvetési törvény 52. §
(1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak szerint), valamint a közoktatási feladatot ellátó
intézményeket fenntartó - a költségvetési törvény 16. § (1) bekezdése alapján - központi
költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények az általuk fenntartott középfokú
közoktatási intézményekben szervezett 2010. évi érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához
igényelhetik.
A hozzájárulás kizárólag a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 114. §-ában
meghatározott ingyenes vizsgák után vehető igénybe – jogszabályban meghatározott
kivételekkel. A költségvetési törvényben a fenti célra meghatározott előirányzat összege az
érettségi vizsgák megszervezésének támogatása esetében 588,0 millió Ft/év, a szakmai vizsgák
lebonyolításának támogatása esetében 192,0 millió forint/év.
A támogatás a 2009. évi támogatáshoz hasonlóan két részletben kerül kifizetésre, így a
rendelet támogatási előleget biztosít a vizsgák megszervezéséhez. Az első részlet támogatási
előleg, amelynek összege az érettségi vizsgák esetében 1.500 Ft/vizsga, a szakmai vizsgák
esetében pedig 2.000 Ft/vizsga.
A támogatási előleg igénylésének alapja az érettségi vizsgák esetében a 2010. évi májusjúniusi érettségi vizsgaidőszak vonatkozásában megjelölt 2010. március 16-ai regisztrációs
napnak megfelelő, és az e rendelet szerint támogatottnak minősülő regisztrált vizsgák száma,
továbbá az október-novemberi vizsgaidőszakban várható érettségi vizsgák becsült száma, a
szakmai vizsgák esetében a 2010. évben a február–márciusi vizsgaidőszakban teljesített
(megkezdett), a május–júniusi vizsgaidőszak szakmai vizsgájára jelentkezés alapján tervezett, az
október–novemberi vizsgaidőszakban várható szakmai vizsgák összes száma.
Az igénylés második részletére vonatkozó határidő az érettségi vizsgák esetében 2010.
szeptember 27-e, a szakmai vizsgák esetében pedig 2010. október 11-e. Amennyiben a fenntartó
a pótigénylési határidőt önhibáján kívül elmulasztja, öt munkanapon belül igazolási kérelmet
nyújthat be. Az igazolási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő, elmulasztása esetén
az igénylő mindkét részletre, így a már kiutalt előlegre is elveszíti a támogatási jogosultságát.
A támogatásban részesített helyi önkormányzati fenntartók részére a támogatás folyósításáról
az Önkormányzati Minisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a nettó
finanszírozás keretében egy összegben intézkedik.
A közoktatási humánszolgáltatók egy összegű finanszírozásához a fedezetet az OKM az
Igazgatóság részére a 2010. szeptemberi normatíva átutalásához szükséges kerettel együtt
biztosítja a költségvetési törvény XX. Fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport „Közoktatási
célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás” előirányzata terhére.

A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények számára a megítélt
támogatás folyósításáról a fenntartójuk a költségvetési törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17.
jogcímcsoport „Gyakorlóiskolák normatív támogatása” előirányzat terhére a 2010. év végén
pótelőirányzatként gondoskodik.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy jelen tájékoztató összefoglalóban olvasható határidők és
egyéb részletek nem tekinthetők véglegesnek, mert az államigazgatási és társadalmi egyeztetés
során azokban még változtatás történhet.

Az oktatási és kulturális miniszter
.../2010. (….) OKM
rendelete
az érettségi és a szakmai vizsgák támogatása igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú
melléklet 11. pontjában - figyelemmel annak 16. § (1) bekezdésére és 52. § (1) bekezdés a)
pontjára – és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló
167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a
pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszter véleményének kikérésével, az
önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljáró önkormányzati miniszterrel egyetértésben a
következőket rendelem el:
Az érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása
1. §
(1) A támogatást a közoktatási feladatot ellátó
a) helyi önkormányzatok és azok jogi személyiségű társulásai, a szakképzés-szervezési
társulások (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzatok),
b) nem állami, nem helyi önkormányzati intézmények fenntartói - ideértve a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) 52. § (1) bekezdésének bevezető rendelkezésében meghatározott
fenntartókat (a továbbiakban: közoktatási humánszolgáltatók),
c) központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények
[az a)-c) pont alattiak a továbbiakban együtt: fenntartók] igényelhetik.
(2) A támogatás a 2010. évben szervezett, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a
továbbiakban: közoktatási törvény) 114. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ingyenes
középszintű érettségi vizsgák után igényelhető a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel.
(3) A támogatás nem igényelhető
a) a felnőttoktatás nem nappali képzéseiben megtartott vizsgái után,
b) a javítóvizsgák után, valamint

c) azon középszintű érettségi vizsgák után, amelyek esetében az érettségi vizsga
vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
vizsgaszabályzat) alapján az alábbi mentességek közül bármelyik rögzítésre került:
ca) az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, valamint a Szakmacsoportos Szakmai
Előkészítő Érettségi Tantárgyak Versenyén elért, meghatározott helyezés alapján a
vizsgaszabályzat 60/B. § (3) bekezdése,
cb) elismert külföldi érettségi vizsga vonatkozásában a vizsgaszabályzat 56/A. §-a,
cc) kötelező vizsgatárgy vizsgája alóli mentesítés tekintetében a közoktatási törvény 30. § (9)
bekezdése,
cd) a magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy érettségi vizsgája alóli mentesítés tekintetében a
vizsgaszabályzat 6. § (6) bekezdése.”
(4) A támogatás megítélésének alapja a vizsgaszabályzatnak megfelelően „A kétszintű érettségi
vizsga adminisztrációs rendszere” elnevezésű - az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által
működtetett - informatikai rendszerben a középiskolák által rögzített középszintű érettségi
vizsgák száma. E tekintetben a támogatás első részlete vonatkozásában a 2010. március 16-ai
regisztrációs nap állapota szerinti, valamint a 2010. évi október-novemberi érettségi
vizsgaidőszakban várható vizsgák számát kell alapul venni. A támogatás második részlete
tekintetében a 2010. évi május-júniusi érettségi vizsgaidőszak vonatkozásában a vizsgák lezárása
után kimutatható tényleges vizsgaszámot és a 2010. szeptember 20-ai regisztrációs nap állapota
szerint regisztrált vizsgák számát kell alapul venni.
2. §
(1) A támogatás a 2010. évben a fenntartó által működtetett középiskolában a középszintű
érettségi vizsgák megszervezésével összefüggő feladatok ellátására használható fel.
(2) A támogatás két részletben kerül kifizetésre. Az első részlet támogatási előleg, amelynek
összege 1500 Ft/vizsga. A támogatási előleg igénylésének alapja a 2010. évi május-júniusi
érettségi vizsgaidőszak vonatkozásában megjelölt 2010. március 16-ai regisztrációs napnak
megfelelő és e rendelet szerint támogatottnak minősülő regisztrált vizsgák száma, továbbá a
2010. évi október-novemberi vizsgaidőszakban várható érettségi vizsgák becsült száma.
(3) A fenntartók a támogatás első részletét az 1. számú melléklet szerinti Középszintű érettségi
vizsga fenntartói összesítő lapon igényelhetik 2010. április 15-ig a 8. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott módon.
(4) A támogatás második részletének alapja a 2010. évi május-júniusi érettségi vizsgaidőszak
vonatkozásában a vizsgák lezárása után kimutatható tényleges vizsgaszám és a 2010. évi októbernovemberi érettségi vizsgaidőszak vonatkozásában megjelölt 2010. szeptember 20-ai
regisztrációs napnak megfelelő és e rendelet szerint támogatottnak minősülő regisztrált vizsgák
száma. A támogatás második részletét a fenntartók a 2. számú melléklet szerinti Középszintű
érettségi vizsga fenntartói összesítő lapon igényelhetik a 8. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott
módon 2010. szeptember 27-éig. A támogatás második részlete iránti igénylés benyújtása azon első részletet igényelt - fenntartók esetében is kötelező, amelyek a 2010. évi október-novemberi
érettségi vizsgaidőszakban nem szerveznek érettségi vizsgát.

(5) A támogatás második részletének meghatározására - az első részletként folyósított
támogatás figyelembevételével - a 2010. évi május-júniusi érettségi vizsgaidőszak
vonatkozásában a vizsgák lezárása után kimutatható tényleges vizsgaszám és a 2010. évi októbernovemberi érettségi vizsgaidőszak vonatkozásában megjelölt 2010. szeptember 20-ai
regisztrációs napnak megfelelő regisztrált vizsgák száma alapján kerül sor. Az egy érettségi
vizsgára jutó támogatás teljes összegéről 2010. november 15-éig az oktatási és kulturális
miniszter (a továbbiakban: miniszter) közleményt jelentet meg a Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenő Hivatalos Értesítőben.
3. §
(1) A felülvizsgált és szabályszerű igénylések alapján megyénként és önkormányzatsorosan
külön-külön összesített kimutatásokat a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága illetékes
megyei szervezeti egységei (a továbbiakban: Igazgatóság) az első részlet tekintetében 2010.
május 6-áig, a második részlet tekintetében 2010. október 18-ig megküldik az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (a továbbiakban: OKM
Támogatáskezelő) részére. Az OKM Támogatáskezelő - az 1. § (1) bekezdés b)-c) pontjában
meghatározott fenntartók tekintetében - fenntartónként, fenntartó típusonként és
intézménysorosan készített összesítését valamint az Igazgatóságok kimutatásaiból készített
országos listát az első részlet vonatkozásában 2010. május 26-áig, a második részlet
vonatkozásában pedig 2010. november 5-éig továbbítja a miniszterhez.
(2) A támogatási igények megalapozottságának és jogszerűségének ellenőrzéséhez megadott
regisztrációs napok vonatkozásában a fenntartó által működtetett középiskolák „A kétszintű
érettségi vizsga adminisztrációs rendszere” elnevezésű informatikai rendszerben regisztrált és e
rendelet alapján támogatható középszintű vizsgáinak számát a Hivatal szolgáltatja megyénként,
fenntartói és intézményi bontásban, valamint fenntartói típusonként összesítve az OKM részére a
május-júniusi vizsgaidőszak vonatkozásában 2010. április 6-ig, az október-novemberi
vizsgaidőszak vonatkozásában 2010. október 1-éig, a 2010. évi tényleges vizsgaszámok
tekintetében 2010. november 30-áig. Az OKM gondoskodik arról, hogy a Hivatal által
megküldött adatokat az OKM Támogatáskezelő és az Igazgatóság a beérkezés határidejétől
számított három munkanapon belül megkapja. A fenntartók által igényelt vizsgaszámok adatai a
Hivatal által megküldött adatokkal összevetésre kerülnek, a fenntartó által lejelentett magasabb
vizsgaszám esetén a Hivatal adatait kell irányadónak tekinteni.
(3) A miniszter a támogatást elnyert önkormányzatoknak a 3. számú melléklet szerint
megyénként, településsorosan összesített adatait az első részlet tekintetében 2010. június 10-éig,
a második részlet tekintetében 2010. november 20-áig küldi meg utalványozás céljából az
Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban: ÖM) részére. A támogatás folyósításáról a
Magyar Államkincstár a költségvetési törvény 5. számú melléklet 11. pontja szerinti előirányzat
terhére az ÖM utalványozása alapján az első részlet tekintetében a 2010. év július havi, a
második részlet tekintetében a 2010. év december havi nettó finanszírozás keretében
gondoskodik. Amennyiben a támogatott a 8. § (1) bekezdésben foglalt bármely feltételnek nem
tett eleget és ennek értelmében elveszítette az előlegre való jogosultságát, az előleg összegét
2010. november 20-áig az ÖM részére utalványozás céljából megküldendő önkormányzatsoros
listában negatív számként kell szerepeltetni.

(4) A miniszter a közoktatási humánszolgáltatók által igényelt támogatásokhoz szükséges
keretösszeget fenntartónként és intézménysorosan összesítve a Magyar Államkincstár illetékes
regionális igazgatóságai részére az első részlet tekintetében a 2010. július 15-éig, a második
részletét illetően pedig 2010. december 10-éig biztosítja a költségvetési törvény XX. Fejezet, 11.
cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport „Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás”
előirányzata terhére. Az Igazgatóság a fenntartóknak történő kiutalást a 8. § (4) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel indítja el.
(5) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények számára az e
rendelet alapján megítélt támogatás folyósításáról a fenntartójuk a költségvetési törvény XX.
fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport „Gyakorlóiskolák normatív támogatása” előirányzat
terhére év végén pótelőirányzatként gondoskodik.
(6) A fenntartó a 2010. évi összesített tényleges vizsgaszámok alapján jogosult a támogatás
végleges összegére. Az összesített tényleges vizsgaszámokról a (2) bekezdésben meghatározottak
alapján készített jegyzéket a miniszter 2010. december 31-éig megküldi az elszámolást kezelő
szervnek. Az Igazgatóság - mint elszámolást kezelő szerv az összesített tényleges vizsgaszámokat
tartalmazó jegyzék figyelembe vételével végzi el a fenntartók év végi elszámolásának
felülvizsgálatát.
A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása
4. §
(1) A támogatást a fenntartók igényelhetik az általuk közoktatási feladatként ellátott, 2010.
évben megszervezett, a közoktatási törvény 114. §-ában meghatározott ingyenes szakmai vizsgák
lebonyolításához.
(2) A támogatott szakmai vizsgát szervező intézmény köteles gondoskodni a 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
kötelezettségekről.
5. §
(1) A támogatás két részletben kerül kifizetésre. Az első részlet támogatási előleg, amelynek
összege 2000 Ft/szakmai vizsga. A támogatási előleg igénylésének alapja a 2010. évben a
február–márciusi vizsgaidőszakban teljesített (megkezdett), a május–júniusi vizsgaidőszak
szakmai vizsgájára jelentkezés alapján tervezett, az október–novemberi vizsgaidőszakban várható
szakmai vizsgák összes száma.
(2) A fenntartók a támogatás első részletét a 4. számú melléklet szerinti Szakmai vizsga
fenntartói összesítő lap kitöltésével igényelhetik 2010. április 2-ig a 8. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározott módon.

(3) A támogatás második részletét a fenntartók az 5. számú melléklet szerinti igénylőlapon
igényelhetik 2010. október 11-ig a 8. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott módon.
(4) A támogatás második részletének meghatározására – az első részletként folyósított
támogatás figyelembevételével – a 2010. évben a február–márciusi és a május–júniusi
vizsgaidőszakban szervezett (megkezdett), továbbá az október–novemberi vizsgaidőszakban a
szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés alapján tervezett szakmai vizsgák összes száma
alapján kerül sor. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő
felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplő
szakképesítések szakmai vizsgáit 10%-kal magasabb támogatási összeg illeti meg, mint az
Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben szereplő szakképesítések
szakmai vizsgáit.
(5) Az egy szakmai vizsgára jutó támogatás teljes összegéről 2010. november 16-áig a
miniszter közleményt jelentet meg a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos
Értesítőben.
6. §
(1) A felülvizsgált és szabályszerű igénylések alapján a megyénként és önkormányzatsorosan
külön-külön összesített kimutatásokat az Igazgatóság az első részlet vonatkozásában 2010. április
30-ig, a második részlet tekintetében pedig 2010. november 3-ig megküldi az OKM
Támogatáskezelő részére. Az OKM Támogatáskezelő - az 1. § (1) bekezdésének b)-c) pontjában
meghatározott fenntartók tekintetében - fenntartónként, fenntartói típusonként és
intézménysorosan készített összesítését, valamint az Igazgatóságok kimutatásaiból készített
országos listát az első részlet vonatkozásában 2010. május 17-éig, a második részlet
vonatkozásában pedig 2010. november 10-éig továbbítja a miniszterhez.
(2) A támogatási igények megalapozottságának és jogszerűségének ellenőrzéséhez a
támogatást igénylő fenntartó a 6. számú melléklet szerinti adatokat a 8. § (5)-(6) bekezdésében ás
a 9. § (1) bekezdésében meghatározott elszámoláshoz csatolja, a közoktatási humánszolgáltatók
és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények megküldik az OKM
Támogatáskezelő részére is másolatban.
(3) A miniszter a támogatást elnyert önkormányzatoknak a 7. számú melléklet szerint
megyénként, településsorosan összesített adatait az első részlet tekintetében 2010. június 18-áig,
a második részlet tekintetében 2010. november 20-áig küldi meg utalványozás céljából az ÖM
részére. A támogatás folyósításáról a Magyar Államkincstár a költségvetési törvény 5. számú
melléklet 11. pontja szerinti előirányzat terhére az ÖM utalványozása alapján az első részlet
tekintetében a 2010. év július havi, a második részlet tekintetében a 2010. év december havi nettó
finanszírozás keretében gondoskodik. Amennyiben a támogatott - a 8. § (1) bekezdésben foglalt
bármely feltételnek nem tett eleget és ennek értelmében elvesztette az előlegre vonatkozó
jogosultságát, az előleg összegét 2010. november 20-áig az ÖM részére utalványozás céljából
megküldendő önkormányzatsoros listában negatív számként kell szerepeltetni.
(4) A miniszter a közoktatási humánszolgáltatók által igényelt támogatásokhoz szükséges
előirányzatot fenntartónként és intézménysorosan összesítve a Magyar Államkincstár illetékes
regionális igazgatóságai részére az első részlet tekintetében a 2010. július 15-éig, a második

részlet tekintetében 2010. december 10-éig biztosítja a költségvetési törvény XX. Fejezet, 11.
cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport „Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás”
előirányzata terhére. Az Igazgatóság a fenntartóknak történő kiutalást a 9. § (4) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel indítja el.
(5) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények számára az e
rendelet alapján megítélt támogatás folyósításáról a fenntartójuk a költségvetési törvény XX.
fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport „Gyakorlóiskolák normatív támogatása” előirányzat
terhére év végén pótelőirányzatként gondoskodik.
Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések
7. §
A támogatási kérelemhez csatolni kell a helyi önkormányzati fenntartó 8. számú melléklete
szerinti nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a közoktatási törvény 105. §-ában meghatározott
közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel. E rendelkezéseket önkormányzati társulások
tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a nyilatkozatot a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényben, valamint a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben az egyes
társulási típusoknál meghatározott döntéshozó szerv vagy személy adja ki.
Közös rendelkezések
8. §
(1) Az első és második részletre vonatkozó igénylést
a) az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott fenntartók az Igazgatósághoz egy eredeti
példányban papír alapon és elektronikusan,
b) az 1. § (1) bekezdés b)- c) pontjában meghatározott fenntartók egy eredeti példányban papír
alapon és elektronikus formában az OKM Támogatáskezelő részére küldik meg.
Az elektronikus benyújtás kizárólag az OKM Támogatáskezelő honlapján található, erre a célra
kialakított elektronikus rendszeren keresztül történik.
(2) A közoktatási humánszolgáltatók az OKM Támogatáskezelő részére az igényléssel
egyidejűleg megküldik az alábbi dokumentumokat:
a) a fenntartó létezését igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági bejegyzést vagy cégkivonatot,
b) a fenntartó képviselője aláírási címpéldányának másolatát.
(3) Az Igazgatóság és az OKM Támogatáskezelő részéről kizárólag azok az igénylések
kerülnek felülvizsgálatra és továbbításra, amelyeket az igénylő elektronikus és postai úton is
határidőre megküldött.

(4) A benyújtott igényekre való jogosultságot az OKM Támogatáskezelő a helyszínen, továbbá a
jogosultságot igazoló dokumentumok bekérése útján is jogosult ellenőrizni.
(5) Amennyiben a fenntartó a pótigénylési határidőt önhibáján kívül elmulasztotta, igazolási
kérelmet nyújthat be. Az igazolási kérelmet az elmulasztott határidőtől számított öt munkanapon
belül lehet benyújtani. Az igazolási kérelemmel együtt az elmulasztott igénylést is pótolni kell.
Az igazolási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő, elmulasztása esetén az igénylő
mindkét részletre vonatkozóan elveszíti a támogatási jogosultságát.
(6) A helyi önkormányzatok esetén az Igazgatóság, a közoktatási humánszolgáltatók és a
központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén az OKM
Támogatáskezelő a határidőig benyújtott igények feldolgozása során szükség esetén a
beérkezéstől számított öt munkanapon belül, nyolc napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a
támogatást igénylőt. Amennyiben az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fenntartó a felhívásnak
nem tesz eleget vagy nem megfelelően teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt elutasítja
és erről értesíti a fenntartót. Amennyiben az 1. § b)–c) pontja szerinti fenntartó a felhívásnak nem
tesz eleget vagy nem megfelelően teljesíti azt, az OKM Támogatáskezelő a támogatási igényt
elutasítja és erről értesíti a fenntartót.
9.§
(1) A helyi önkormányzatok a támogatás felhasználásáról a tárgyévben december 31-ei
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. Ha a támogatást vagy
annak egy részét a fenntartó önkormányzat jogtalanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra
használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor
a) év közben az Igazgatóságon keresztül az ÖM-nél haladéktalanul köteles lemondani a
jogtalanul igénybe vett összegről, mely esetben a már kiutalt összeg visszavonásra kerül és a
lemondásnak megfelelően módosításra kerül az előirányzat,
b) év végi elszámolás esetén a jogosulatlan igénybevétel napjától számított, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (2) bekezdése szerinti kamattal növelt összeget kell
visszafizetni.
(2) A közoktatási humánszolgáltatók esetében a támogatások elszámolása a 2010. évi normatív
hozzájárulás és támogatás elszámolása keretében történik. Az itt kimutatott adatok valódiságát az
egyes fenntartóknál és intézményeknél vezetett analitikus nyilvántartásokkal, szakmai
dokumentációval kell alátámasztani. Ha a támogatást vagy annak egy részét a közoktatási
humánszolgáltató 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 szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) nem
állami, nem önkormányzati intézményfenntartók állami hozzájárulásának és támogatásának
elszámolására, ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, különös tekintettel a Vhr.
16. §-ának (3) bekezdésére.

(3) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények számára nyújtott
támogatás elszámolása és ellenőrzése a Vhr. 17/C. §-ában foglaltak szerint történik. Az adatok
valódiságát az egyes fenntartóknál, illetve az intézményeknél vezetett analitikus
nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval kell alátámasztani. Ha a támogatást vagy annak
egy részét a fenntartó jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel,
illetve a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vett igénybe, vagy a
támogatások igényléshez valótlan adatot szolgáltatott, akkor a támogatásról haladéktalanul
köteles lemondani és a jogosulatlan igénybevétel napjától számított, kamattal növelt összeget
visszafizetni.
(4) Amennyiben az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő fenntartó 2010. május 15-éig
az intézmény átszervezésével, fenntartói jogának átadásával, megszüntetésével, működtetésének
szüneteltetésével összefüggő döntést hoz, akkor az e rendeletben foglaltakat a következő
eltérésekkel kell alkalmazni:
a) Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetében a fenntartó erről haladéktalanul
köteles értesíteni az OKM Támogatáskezelőt és támogatási előlegben nem részesülhet.
b) Az intézmény jogutóddal történő megszűnése, illetve átszervezése, fenntartói jogának
átadása esetében a támogatási igényt a jogelőd intézmény fenntartója a jogutód intézmény
fenntartójának egyetértésével nyújthatja be; ebben az esetben az igényléshez a 9. számú
mellékletet is csatolni kell. Az elnyert támogatást a fenntartó által a 2010. évi május-júniusi
vizsgaidőszakban ténylegesen megszervezett érettségi vizsgák, a február-március és májusjúniusban ténylegesen megszervezett szakmai vizsgák tekintetében a jogelőd intézmény
fenntartója használhatja fel az e rendeletben meghatározott támogatási célra; ebben az esetben a
támogatással a jogutód intézmény fenntartójának kell elszámolnia. Az e pontban foglalt közös
nyilatkozatot a helyi önkormányzati fenntartók az Igazgatósághoz, a közoktatási
humánszolgáltatók az OKM Támogatáskezelőhöz nyújthatják be.
(5) Minden támogatási cél esetében – helyi önkormányzatok kivételével – mellékelni kell a 10.
számú melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy az igénylő rendezett munkaügyi kapcsolatokkal
rendelkezik.
10. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba azzal, hogy a támogatások a 2010.
január 1-jétől kezdődően szervezett érettségi és szakmai vizsgák után illetik meg a jogosultakat.
(2) E rendelet a 2012. október 31. napján hatályát veszti.
Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter

Egyetértek:

Varga Zoltán
önkormányzati miniszter

1. számú melléklet a …/2010. (…..) OKM rendelethez
Középszintű érettségi vizsga fenntartói összesítő lap
a támogatás első részletének igényléséhez
A fenntartóra vonatkozó adatok:

Megye:

Fenntartó neve:

Beküldendő egy példányban postai úton és ele
a) a helyi önkormányzatok esetén:a MÁK illet
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi
intézmények esetén: az OKM Támogatáskezel
1055 Bp. Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: "Érettségi vizsgák támoga
Az adatlap elérhető:
http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Címe:
Elnök/Polgármester/képviselő neve:
e-mail címe:

Adószám:
KSH kód*:

(*Intézményfenntartó társulás esetén a "gesztor" önkormányzat KSH kódja)

A közoktatási humánszolgáltatókra vonatkozó további adatok:
Nyilvántartási száma (cégkivonat száma, vagy a bírósági végzés száma, ha van):
A megfelelőt kérjük aláhúzni!

Sorszám

Közoktatási intézmény
OM azonosítója

neve

E rendelet 1. § (2)-(3)
2010. év
bekezdései alapján
novembe
támogatható érettségi
vizsgaidősza
vizsgák száma a 2010.
támogatha
március 16-ai regisztrációs
szá
nap szerint
1.
2010. évi május-júniusi
2010. év
vizsgaidőszak
novemberi v

Dátum:
P.h.
……………………………………………
…
fenntartó képviselőjének neve
és aláírása

2. számú melléklet a …/2010. (…..) OKM rendelethez
Középszintű érettségi vizsga fenntartói összesítő lap
a támogatás második részletének igényléséhez

A fenntartóra vonatkozó adatok:

Megye:

Beküldendő egy példányban postai úton és e
beérkezően
a) a helyi önkormányzatok esetén:a MÁK ill
b) közoktatási humánszolgáltatók és közpon
intézmények esetén: az OKM Támogatáskez
1055 Bp. Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: "Érettségi vizsgák támog
Az adatlap elérhető:
http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Fenntartó neve:
Címe:
Elnök/Polgármester/képviselő neve:
e-mail címe:

Adószám:
KSH kód*:

E rendelet 1. § (2)-(3)
bekezdése alapján
támogatható érettségi
vizsgák lezárása után
kimutatható tényleges
vizsgaszám szerint
1.
2010. évi május-júniusi
vizsgaidőszak

(*Intézményfenntartó társulás esetén a "gesztor" önkormányzat KSH kódja)

A közoktatási humánszolgáltatókra vonatkozó további adatok:
Nyilvántartási száma (cégkivonat száma, vagy a bírósági végzés száma, ha van):
A megfelelőt kérjük aláhúzni!

Közoktatási intézmény

Sorszám

OM azonosítója

neve

E rendele
bekezd
támogath
vizsgák s
szepte
regisztrác

2010. é
novemberi

Dátum:
P.h.
……………………………………………
…
fenntartó képviselőjének neve
és aláírása

3. számú melléklet a …./2010. (…) OKM rendelethez
Összesítő*
a …./2010. (….) OKM rendeletben meghatározottak alapján
Költségvetési év: 2010.
Megye:
A támogatás kifizetésének üteme:

Önkormányzat/intézményi társulás
Sorszám

Támogatási összeg
(első részlet)

KSH
kód

neve
(településtípus nélkül)

általa fenntartott intézmény neve

Támogatható
vizsgák száa

1.

2.

3.

4.

Kifizetendő
támogatási összeg
(Ft)
5.

T
(

Támogat
vizsgák sz
6.

* Első körben csak az 1-5, második körben csak az 1-3 és az 6-7 oszlopok kitöltése szükséges!
Budapest: 2010. ...........................................................................

P. H.

...........
...........
...........
...........
...........
..
aláírás

4. számú melléklet a …/2010. (…..) OKM rendelethez
Szakmai vizsga fenntartói összesítő lap
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 114. §-ában meghatározott ingyenes szakmai vizsgák
lebonyolításához szükséges támogatás előlegének igényléséhez

A fenntartóra vonatkozó adatok:
Fenntartó neve:

Beküldendő 2010..április 2-ig egy eredeti
a) a helyi önkormányzatok esetén:a MÁK il
b) közoktatási humánszolgáltatók és közpon
intézmények esetén: az OKM Támogatáske
1055 Bp. Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: ”Szakmai vizsgák támo
Az adatlap elérhető:
http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Megye:

Címe:
Elnök/Polgármester/képviselő neve:

(*Intézményfenntartó társulás esetén a „gesztor” önkormányzat KSH kódja)

A számlavezető bank neve:
A közoktatási humánszolgáltatókra vonatkozó további adatok:
Nyilvántartási száma (cégkivonat száma, vagy a cégbírósági végzés száma, ha van):
A megfelelőt kérjük aláhúzni!

A közoktatási intézmény
Sorszám

neve

OM azonosítója

1.
2010. február-március
hónapokban szervezett
szakmai vizsgák száma

2.
2010. május-júniusi
szakmai vizsgák
száma (jelentkezés
szerint)

Dátum:
P.h.

……………………………………………….
fenntartó képviselőjének neve és aláírása

5. számú melléklet a …/2010. (…..) OKM rendelethez
Szakmai vizsga fenntartói összesítő lap
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 114. §-ában meghatározott ingyenes szakmai vizsgák
lebonyolításához szükséges támogatás igényléséhez

2010. okt
szakmai v

A fenntartóra vonatkozó adatok:
Fenntartó neve:

Megye:

Címe:
Elnök/Polgármester/képviselő neve:

*Intézményfenntartó társulás esetén a „gesztor” önkormányzat KSH kódja)
A számlavezető bank neve:
A közoktatási humánszolgáltatókra vonatkozó további adatok:
Nyilvántartási száma (cégkivonat száma, vagy a cégbírósági végzés száma, ha van):

Beküldendő egy erede
október 18-éig
a) a helyi önkormányza
b) közoktatási humánsz
működő felsőoktatási in
Pályázatkezelési Önálló
1055 Bp. Bihari János
Borítékra írják rá: ”Sza
Az adatlap elérhető:
http://www.okmt.hu/ele
Megjegyzés:**

R: a 37/2003. (XII. 27. ) O
Ú: az 1/2006. (II. 17.) OM

A megfelelőt kérjük aláhúzni!

Az intézmény
Sorszám

neve

OM
azonosítója

1993. évi LXXIX. törvény 114. §-ában
meghatározott ingyenes szakmai vizsgák száma
3.
4.
2.
1.
2010.
1.+2.+3.
2010.
2010.
októberösszesen
májusfebruárnovember
június
március

Összes vizsgák száma
vizsgatípusonként**
R.

Dátum:
P.h.
…………………………………………….
fenntartó képviselőjének neve és aláírása

6. számú melléklet a …/2009. (…...) OKM rendelethez
Kimutatás a 2010. évi támogatott szakmai vizsgákról

Intézményfenntartó:
Intézmény neve:
Sorsz A szakmai bizonyítvány
ám
betűjele, sorszáma

OM azonosítója:
Törzslapszám
(sikertelen, nem
befejezett , de
lebonyolított
vizsga esetén)

Tanulói azonosító
szám

Vizsga típusa
R

Ú

Kelt: ........................................., 2010. .....................................
……………………………………….

Ú.

név, aláírás
7. számú melléklet a …./2009. (…) OKM rendelethez
Összesítő*
a helyi önkormányzatoknak a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás folyósítására a …./2010. (….)
OKM rendeletben meghatározottak alapján
Költségvetési év: 2010.
Megye:
A támogatás kifizetésének üteme:

Sorszám

KSH kód

1.

Támogatási előleg (első részlet)
(2000 Ft/fő/vizsga)

Önkormányzat/szakképzési társulás
Létszám
(fő)**

neve
(településtípus
nélkül)

2.

3.

Kifizetendő
támogatási előleg
(Ft)
(4*x2000 Ft)

4.

Második ütem

Lemondás miatt
nettósításban
visszavont
összeg
(Ft)

5.

6.

Tényleges
2010. évi
létszám
(fő)

Tényleges létszám
vizsgatípusonként

7.

R

Ú

8.

9.

* Első ütemben csak az 1-5 oszlopok kitöltése szükséges!
** Itt összesítve kell feltüntetni a 2010. évben szakmai vizsgát tett, jelentkezett és a várhatóan javító-, pótló
szakmai vizsgára jelentkezők számát.
Budapest: 2010. ...........................................................................

P. H.

...........
...........
...........
...........
...........
..
aláírás

8. számú melléklet a . ../2010. (…. ...) OKM rendelethez
Nyilatkozat

Alulírott ............................................................................................. jegyző/ főjegyző/ tár sulási tanács elnöke
(a nem kívánt rész törlendő) nyilatkozom arról, hogy a képviselő-testület/ közgyűlés/ társulási tanács/
döntéshozó

szerv

(a

nem

kívánt

rész

törlendő)

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

Té
kif
20
(F

…………………………………………………………számú határozatával elfogadta a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 85. §-ának (4) bekezdésében meghatározott önkormányzati intézkedési tervet/ a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. §-ának (1) bekezdésében meghatározott megyei fejlesztési
tervet, amely tartalmazza közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. § (1) bekezdésében meghatározott
esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket.
A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések az önkormányzati intézkedési tervbe/ megyei
fejlesztési tervbe beépítésre kerülnek a képviselő-testület/ közgyűlés/társulási tanács ...................................
(dátum) döntése alapján. (a nem kívánt rész törlendő)
Jelen nyilatkozat a … /2010. (…. ...) OKM rendelettel meghirdetett támogatás igénylésének mellékletét
képezi.

Kelt:
......................................................................................................
....................
fenntartó képviselője
P.H.

9. számú melléklet a …./2010. (…) OKM rendelethez

Fenntartói Nyilatkozat
a jelen rendelet alapján támogatásban részesült fenntartó/intézmény jogutódlással
történt megszűnéséről*
(A megfelelő helyen kérjük kitölteni!)
Fenntartó megnevezése: ...................................................................................................... ...........
......................................................................................................................................................
Alulírott ............................................................................................ polgármester/a fent ne vezett
önkormányzati társulás elnöke büntetőjogi felelősségem 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 követően a fenntartói jogokat gyakorolja:
A jogutód intézmény megnevezése:
Kelt: ................................., 2010. év .................. hó ........ nap
...............................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke/
a közoktatási humánszolgáltató
képviseletében eljáró személy aláírása
P. H.
Fenntartói jog átadása esetén az átadást követően a fenntartói jogokat gyakorló
polgármester/a társulási tanács elnöke/
a közoktatási humánszolgáltató képviseletében eljáró személy aláírása
P. H.
*Kitöltendő, ha az igénylés időpontjában az intézmény jogutóddal történő megszűnéséről már határozat született
1
A megfelelőt kérjük aláhúzni.

10. számú melléklet a …/2010. (...) OKM rendelethez
Fenntartói Nyilatkozat
- a rendezett munkaügyi kapcsolatokról -

Fenntartó megnevezése: ...................................................................................................... ..................
................................................................................................................................................................
Képviselőjének neve (aláírásra jogosult személy): ...............................................................................
................................................................................................................................................................
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt intézmény az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-a értelmében rendezett munkaügyi kapcsolatokkal
rendelkezik.
Kijelentem továbbá, hogy az intézménynek lejárt köztartozása nincs.
Kelt: ................................., .......... év.................. hó ......... nap

.....................................
képviselő aláírása
P. H.

