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I.
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

1. Tartalmi összefoglaló
A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény
meghatározta a felsőoktatási intézmények működésének támogatására biztosított költségvetési
előirányzatokat, és a 2007. évi költségvetést megalapozó törvények módosítása részeként a
felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvénynek a finanszírozási rendszerről rendelkező
fejezeteinek hatálybalépését 2007-ről 2008-ra módosította. Ebből következően a felsőoktatási
intézmények finanszírozását szabályozó átfogó, új rendelet kiadása a tervezett időponthoz
képest egy évvel később történhet meg.
Ugyanakkor a megváltozott támogatási összegek, valamint a képzési szerkezet átalakulása
miatt a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő
finanszírozásról szóló 8/2005. (I. 19.) Korm. rendelet alapján a költségvetési támogatás
intézmények közötti elosztását nem lehet végrehajtani.
Ezért az átmeneti időszakra, a 2007-es költségvetési évre szükséges a finanszírozási
rendszer összhangját megteremteni a költségvetési és a felsőoktatási törvényekkel. Az új
rendeletben megőrizve az intézményi támogatás jelenlegi rendszerét, az új képzési
szerkezetnek megfelelően, a felsőoktatási törvényben meghatározott képzési fokozatonként
meghatározott támogatási arányok figyelembevételével alakítottuk ki a finanszírozási
csoportokat és határoztuk meg az egyes csoportokon belül, a szakokhoz rendelhető
normatívák értékét.
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Melléklet a 8442/2007. kormány-előterjesztéshez

A Kormány
…/2007. (…) Korm. rendelete
a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:
felsőoktatási törvény) 153. §-ának (1) bekezdése 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
1. §
(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével –
a) az állami felsőoktatási intézményekre,
b) az egyházi felsőoktatási intézményekre, valamint
c) a külön megállapodás alapján magán, illetve alapítványi felsőoktatási intézményekre
(a továbbiakban együtt: felsőoktatási intézmények) terjed ki.
(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya – a felsőoktatási törvény 140. §-ának (5) bekezdésében
foglaltak kivételével – a katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézményekre.
2. §
(1) A felsőoktatási intézmények államilag támogatott hallgatóinak tekintendők
a) teljes idejű és részidős első felsőfokú szakképzésben,
b) teljes idejű és részidős egyetemi, főiskolai első alapképzésben,
c) teljes idejű és részidős első alap-, osztatlan és mesterképzésben,
d) teljes idejű első egyetemi kiegészítő képzésben,
e) teljes idejű első doktori képzésben
államilag támogatott helyre felvett hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók.
(2) E rendelet alkalmazásában – a felsőoktatási törvény 55. §-ának (2) bekezdésében
meghatározott idő figyelembevételével – ugyancsak a felsőoktatási intézmények államilag
támogatott hallgatóinak tekintendők
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a) bármely államilag támogatott első közismereti tanári, hittanári vagy hittanár-nevelő
szakon, illetve közös képzésben tanulmányokat folytató hallgató a magyar nyelvű
képzésekben, a második közismereti tanári szakképzettség megszerzéséhez felvett szakon a
teljes idejű és részidős képzésben legfeljebb az első alkalommal felvett második tanári szak
képesítési követelményeiben meghatározott képzési időtartamban,
b) bármely olyan szakon államilag támogatott helyre felvett hallgatói jogviszonnyal
rendelkező hallgató a magyar nyelvű képzésekben, amelynek képesítési követelményei írják
elő, hogy a hallgatónak felsőoktatási oklevéllel kell rendelkeznie,
c) bármely szakon költségtérítéses képzésből az intézmény döntése alapján az intézménynél
már meglévő államilag támogatott helyre átvett hallgató, a kilépett hallgató képzési idejéből
még hátralévő időtartamban,
d) nemzetközi megállapodás vagy jogszabály alapján a magyar állampolgárságú
hallgatókkal azonos elbírálás alá eső külföldi állampolgárságú hallgatók, ha a jelen paragrafus
bármely pontjában rögzített egyéb feltételeknek is megfelelnek,
e) az, aki államilag támogatott helyen további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt létesített
– feltéve, hogy az adott képzési szinten korábban végbizonyítványt nem szerzett.
(3) A Kormány az oktatási és kulturális miniszter és a pénzügyminiszter együttes
előterjesztése alapján az évente felvehető államilag támogatott összlétszámon belül az
államilag támogatott képzés indításának lehetőségét egyes szakirányú továbbképzésekre és a
második, illetve további oklevél megszerzésére irányuló egyetemi és főiskolai képzésekre,
alapképzésekre és mesterképzésekre, valamint idegen nyelven folytatott képzésekre
kiterjesztheti.
3. §
(1) Az államilag támogatott hallgatók képzésének költségvetési támogatása a normatív
képzési és fenntartási támogatással történik, amit kiegészít egyes speciális feladatok
támogatása.
(2) A képzési és fenntartási normatív támogatás részei:
a) az oktatási támogatás,
b) a tudományos támogatás,
c) a fenntartási támogatás.
4. §
(1) Az oktatási támogatás a felsőoktatási intézmények e rendelet mellékletében részletezett
szakjaihoz, szakcsoportjaihoz tartozó államilag támogatott számított hallgatói létszám és a
mellékletben szereplő oktatási normatívák szorzatával megállapított támogatás összege.
(2) A számított hallgatói létszám a költségvetési évet megelőző év október 15-i statisztikai
hallgatói létszám alapján a jogosult létszám, a páratlan félévű képzés éves létszámra történő
korrigálásával. A számított hallgatói létszámba egy teljes idejű képzésben résztvevő hallgató
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egy főnek, míg egy részidős képzésben résztvevő, illetve egy távoktatás tagozatos hallgató 0,5
főnek számít, függetlenül attól, hogy a hallgató egy- vagy többszakos. Többszakos képzések
esetében a magasabb oktatási normatíva szerinti szak alapján történik a hallgató besorolása.
Párhuzamos képzésben résztvevő jogosult hallgatót mind a két intézményben, vagy egy
intézményben mind a két szaknak megfelelően figyelembe kell venni.
5. §
(1) A tudományos támogatás finanszírozása két részből tevődik össze:
a) a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, valamint a kutatók számított létszáma és a
mellékletben szereplő tudományos normatívák szorzatával megállapított támogatás összege
úgy, hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktató után kétszeres normatívával
kell számolni;
b) az államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő doktorandusz hallgatók létszáma
és a mellékletben szereplő doktorandusz normatívák szorzatának összege.
(2) E rendelet alkalmazásában a felsőoktatási intézmények kutatói és oktatói a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 2. számú mellékletében
felsorolt munkaköröket betöltő kutatók, illetve teljes munkaidős oktatók. A kutatók számított
létszáma a Központi Statisztikai Hivatal munkaügyi statisztikája alapján kerül
meghatározásra.
(3) E rendelet alkalmazásában minősített oktatók azok a teljes munkaidőben foglalkoztatott
oktatók, akik
a) a felsőoktatási törvény 149. §-ának (5) bekezdésében meghatározott tudományos
fokozattal (PhD, DLA), vagy
b) a felsőoktatási törvény 150. §-ának (3) bekezdése szerinti díjakkal, helyezésekkel vagy
elismerésekkel rendelkeznek.
(4) Az (1) bekezdés a) pontjában jelzett alkalmazottak létszáma az államilag támogatott
intézményi számított hallgatói létszámának arányában vehető figyelembe.
6. §
A fenntartási támogatás három elemből tevődik össze:
a) az intézmény összes alkalmazotti létszáma alapján – kivéve az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított forrás terhére alkalmazottak és a közoktatási
feladatot ellátó alkalmazottak – az államilag támogatott intézményi számított hallgatói
létszámának arányában figyelembe vehető alkalmazotti létszáma és a mellékletben szereplő
fenntartási normatíva szorzatával számított összeg;
b) az intézmény államilag támogatott számított hallgatói létszáma és a mellékletben
szereplő fenntartási normatíva szorzataként megállapított összeg;
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c) az intézményesen elkülönülő képzési helyek esetében a mellékletben szereplő
szakcsoportokhoz tartozó szakok államilag támogatott hallgatói után a mellékletben szereplő
kiegészítő fenntartási normatívák szorzataként számított összeg.
7. §
A felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatív támogatása e rendeletben
meghatározottak alapján utólagos finanszírozásnak minősül.
8. §
(1) A felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók után az intézmények a főiskolai oktatási
normatívák alapján részesülnek támogatásban.
(2) A 2004-2005. években kísérleti jelleggel indított alapképzési szakokon az államilag
támogatott, számított hallgatói létszám után az érintett felsőoktatási intézmények az
alapképzés (BA, BSc) oktatási normatívák alapján számított támogatásra jogosultak.
(3) A 2006/2007. tanévben új belépő első éves államilag támogatott képzésben résztvevő
hallgatók után az érintett intézmények az alapképzés (BA, BSc) és az osztatlan képzés
normatívái alapján részesülnek költségvetési támogatásban.
(4) A fogyatékkal élő hallgatók tényleges létszáma után az adott felsőoktatási intézményt a
melléklet szerinti kiegészítő normatív támogatás illeti meg. A kiegészítő támogatást év
közben, külön felmérés alapján, elszámolási kötelezettséggel a fejezeti kezelésű előirányzat
terhére kell biztosítani. A kiegészítő normatív támogatás a fogyatékkal élők sajátos
igényeinek megfelelő feltételek javítása érdekében szükségessé váló feladatok
finanszírozására használható fel.
9. §
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a felsőoktatási intézmények részére – az intézményi
költségvetésekben – elszámolási kötelezettséggel, a felsőoktatási törvény 128. §-ának (1)-(2)
bekezdéseiben megfogalmazottak szerint támogatást nyújthat, amely a feladatok jellege
szerint használható fel.
10. §
(1) Az intézmények részére biztosított költségvetési támogatás mértéke év közben – az éves
költségvetésben meghatározott feltételek figyelembevételével – módosulhat, de ez az
intézményi költségvetésben biztosított előirányzaton túli többlettámogatás igényével nem
járhat.
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(2) A nem állami felsőoktatási intézmények – a velük kötött megállapodás alapján – e
rendeletben szabályozott eljárás szerint részesülnek költségvetési támogatásban.
11. §
(1) Az e rendeletben részletezett jogcímek szerint megállapított költségvetési támogatás
összegével – amely az intézmények alaptevékenységének ellátására szolgál fedezetül – az
intézmények a vonatkozó jogszabályok keretei között önállóan rendelkeznek.
(2) Az intézmények a részükre biztosított költségvetési támogatás felhasználásáról –
sajátosságaik figyelembevételével, a működőképesség fenntartásának szem előtt tartásával –
belső szabályozással döntenek. Az intézmények vezető testületeinek feladata dönteni a
támogatási összeg központosított és decentralizált részre való felosztásáról, illetve ez utóbbi
szervezeti egységekhez, gazdálkodási egységekhez való eljuttatásának rendjéről.
12. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit 2007. január ljétől kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a felsőoktatási intézmények
képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásról szóló 8/2005. (I. 19.) Korm.
rendelet, valamint a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján
történő finanszírozásról szóló 8/2005. (I. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 52/2006.
(III. 14.) Korm. rendelet.
(3) A felsőoktatási intézményeknek a képzési és fenntartási normatívák oktatási
támogatásából kell képezni az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató külföldi
résztanulmányaihoz biztosítható ösztöndíj forrását.

Budapest, 2007. április „

„
Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök
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Melléklet a

/2007. (….) Korm. rendelethez

Oktatási-tudományos-fenntartási normatívák
E Ft/fő/év
Megnevezés
szakok, szakcsoportok

Oktatási normatívák
doktori

orvos, fogorvos, állatorvos
művészeti
egészségügyi
gyógyszerész
repülőmérnöki
agrár
műszaki
természettudományi
informatikai
testkultúra
nemzetiségi
gyógypedagógia, konduktor
szociális, pszichológia
közgazdasági
jogi, igazgatási
bölcsész
tanító-óvó
hitéleti

egyetemi, alapképzés főiskolai
osztatlan
(BA,BSc)
775
658
658
658
450
450
450
450
450
450
550
450
250
250
250
250

572
572

550
550

658
380
380
380
380
380
380
550
380
250
250
250
250
250

658
340
340
340
340
340
340
550
340
210
210
210
210
210

teljes munkaidős oktatók
számított kutatók
államilag finanszírozott
doktoranduszok
- társadalomtudományi,
művészeti
- természettudományi,
műszaki, művészeti DLA

Tudományos Fenntartási
normatívák normatívák

1900
1900

500

500

850

900

alkalmazottak számított
statisztikai létszáma
számított hallgatók száma
művészeti szakos egyetemi
hallgatók
orvos, fogorvos ,állatorvos
hallgatók
agrár, természettudományi
szakos hallgatók
óvodapedagógus, tanító, tanár
szakos hallgatók

520
60
260
180
90
60

fogyatékkal élő hallgatók után járó kiegészítő támogatás normatívája
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