18/2006. (IV.24.) OM rendelet
a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylési rendjéről
A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény
(továbbiakban: a Törvény) 5. számú mellékletének 28. pontjában foglalt felhatalmazás alapján
– a belügyminiszter és a pénzügyminiszter véleményének kikérésével –, figyelemmel a
Törvény 12. § (1) bekezdésére valamint a 30. § (1) bekezdésének a-d) pontjára, a
következőket rendelem el:
1. §
(1) E rendelet hatálya
a) a helyi önkormányzatokra,
b) a külön törvényben meghatározott nevelési-oktatási feladatot ellátó intézményt
fenntartó egyházi jogi személyre, társadalmi szervezetre, alapítványra, közalapítványra,
kisebbségi önkormányzatra, közhasznú társaságra, gazdasági társaságra és a közoktatási
közfeladatot alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya
alá tartozó egyéni vállalkozóra,
c) a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményekre, a nem állami
felsőoktatási intézményekre, valamint
d) az a-c) pont alatt felsorolt szervezetek (a továbbiakban együtt: fenntartó) által
fenntartott nevelési-oktatási intézményekre
terjed ki.
(2) A fenntartó hardvereszközök megszerzése érdekében 2350 Ft/tanuló támogatásrészt
igényelhet a Törvény 3. számú mellékletének 16. b-c), 17. a), 19. a) és 19. d) pontjában
meghatározott, iskolai nappali rendszerű 5-13. évfolyamon oktatásban részesülő tanulók
létszáma után.
(3) A fenntartó iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftver bevezetésével, illetve a
felhasználási jog rendeltetésszerű, hatékony felhasználásához szükséges egyéb
szolgáltatásokkal, valamint a szoftverek folyamatos üzemeltetésével (a továbbiakban
együttesen: szoftvereszköz) kapcsolatos költségek megfizetése érdekében, a Törvény 3.
számú mellékletének 16. a-c), 17. a), 18. a-b), 19. a) és 19. d) pontjában meghatározott,
iskolai nappali rendszerű 1-13. évfolyamon oktatásban részesülő tanulók létszáma után
a) 2550 Ft/tanuló támogatásrészt igényelhet, amennyiben az adott nevelési-oktatási
intézmény feladatellátási helye olyan településen működik, amelynek lakosságszáma nem éri
el az 1500 főt.
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b) 1400 Ft/tanuló támogatásrészt igényelhet, amennyiben az adott nevelési-oktatási
intézmény feladatellátási helye olyan településen működik, amelynek lakosságszáma eléri,
vagy meghaladja az 1500 főt.
(4) A fenntartó 1200 Ft/gyermek támogatásrészt igényelhet az általa fenntartott óvodai
intézményekben meglévő, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban:
Kot.) 47. § g) pontja szerinti eszközeinek, felszereléseinek korszerűsítésére, továbbá
informatikai fejlesztésekre, működéssel összefüggő beszerzésekre a Törvény 3. számú
mellékletének 15. pontja alapján óvodai nevelésben részesülő gyermekek létszáma után.
(5) A fenntartó az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményekben meglevő, a Kot. 48.
§ (1) bekezdés a) pontjának 9. alpontja szerinti eszközeinek, felszereléseinek korszerűsítésére,
továbbá informatikai fejlesztésekre, működtetéssel összefüggő beszerzésekre 600 Ft/tanuló
támogatásrészt igényelhet a Törvény 3. számú mellékletének a 16. a-d) és 17. a), valamint 18.
a-b) pontjában meghatározott nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők, valamint a 19.
a) és d) pontjában meghatározott kollégiumi ellátásban részesülők létszáma után.
2. §
(1) Az informatikai eszközök használata, beszerzése által megvalósuló fejlesztési
feladatok összhangjának megteremtése érdekében az oktatási miniszter (a továbbiakban:
miniszter) Programtanácsot működtet.
(2) A Programtanács feladatára és működésére a közoktatási intézmények informatikai
fejlesztését szolgáló, kötött felhasználású támogatás felhasználásával történő beszerzések
igénylési rendjéről szóló 3/2005. (III. 1.) OM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-ában
foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
3. §
A fenntartónak az 1. § (2) bekezdés szerinti támogatásrészből
a) a Rendelet 3. §-a szerint létrejött bérleti jogviszony alapján őt terhelő éves használati
díjfizetési kötelezettséget kell teljesítenie; illetve ilyen jogviszony hiányában, valamint a
támogatásrész e pont szerinti felhasználását követően fennmaradó részből
b) a nevelési-oktatási intézmény igényeinek figyelembe vételével igényelt, és a
Programtanács által meghatározott követelményeknek megfelelő hardvereszközt - a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseit
figyelembe véve - bérleti konstrukció keretében kell beszereznie.
4. §
(1) Az 1. § (3) bekezdés szerinti támogatásrészre a Rendelet 4. § (1)-(3) bekezdéseit kell
megfelelően alkalmazni.
(2) Ha a nevelési-oktatási intézményben a Rendelet alapján szoftvereszköz nem került
bevezetésre, illetve ha a fenntartó a nevelési-oktatási intézménynél alkalmazásban lévő
szoftvereszköz helyett egy másik akkreditált szoftvereszközt kíván bevezetni, a fenntartó a
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szoftvereszközök nyilvánosságra hozatalát követő negyvenöt napon belül az általa fenntartott
nevelési-oktatási intézmények mindegyikének részvételével egyeztető tárgyalást folytat le,
amelynek során a részt vevő intézmények igényeinek összehangolásával kiválasztja a
megfelelő szoftvereszközt.
(3) Az egyeztető tárgyalásról az azon részt vevő nevelési-oktatási intézmények és a
fenntartó által aláírt jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza a kiválasztott
szoftvereszközt, amelyet a fenntartó - a Kbt. előírásait figyelembe véve - a jegyzőkönyv
lezárását követően haladéktalanul megrendel, vagy a megrendelése érdekében szükséges
közbeszerzési eljárást haladéktalanul megkezdi. Ha a fenntartó az 1. § (3) szerinti normatívát
nem kívánja igénybe venni, az egyeztető tárgyalásról készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia
kell a fenntartó e döntésének indokait. Nem szükséges egyeztető tárgyalást lefolytatni, ha a
fenntartó a nevelési-oktatási intézménynél a Rendelet alapján bevezetett szoftvereszközt tartja
továbbra is alkalmazásban.
5. §
A fenntartó az 1. § (4)-(5) bekezdése szerinti támogatás terhére - a Kbt. előírásait
figyelembe véve - a nevelési-oktatási intézmények javára azok szakmai és informatikai
fejlesztési feladatait szolgáló eszközöket bármely, az azt forgalmazó gazdálkodó szervezettől
jogosult beszerezni.
6. §
A fenntartó az 1. § (2)-(5) bekezdése szerint támogatásrészre vonatkozó beszerzéseiről az
EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató és Közhasznú Társaságot az Oktatási Minisztérium (a
továbbiakban: minisztérium) hivatalos honlapján nyilvánosságra hozott adatlapon legkésőbb
2006. december 15-éig tájékoztatja.
7. §
(1) Az 1. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti fenntartó az 1. § (2)-(5) bekezdés szerinti
támogatásrészre vonatkozó igényét folyamatosan, de legkésőbb 2006. szeptember 30-áig
nyújthatja be egy eredeti és három másolati példányban a Magyar Államkincstár területileg
illetékes Igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) az 1. számú mellékletben szereplő
igénylőlapon.
(2) Az Igazgatóság megvizsgálja a benyújtott igények szabályszerűségét és hiányosság(ok) észlelése esetén - a benyújtást követő 5 munkanapon belül hiánypótlásra
szólítja fel a fenntartót. Hiánypótlásra a hiánypótlási felszólítás kézhezvételétől számított
nyolc napon belül van lehetőség.
(3) Az Igazgatóság az igényeket az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
64/B. §-ának (3) bekezdésében meghatározott vizsgálatának lezárását követően - annak
eredményéről szóló tájékoztatásának becsatolásával - egy eredeti és kettő másolati
példányban 5 napon belül megküldi a Belügyminisztérium részére.
(4) A Belügyminisztérium a beérkező fenntartói igények feldolgozását követően a
támogatások összegeit összesíti. A támogatás folyósításáról a Belügyminisztérium
utalványozása alapján a Magyar Államkincstár gondoskodik.
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8. §
(1) A jelen rendelet szerinti támogatás forrása az 1. § (1) bekezdésének b-c) pontja szerinti
fenntartók vonatkozásában a Törvény XX. Fejezet 11. cím 2. alcím 3. jogcímcsoport
„Közoktatási célú humánszolgáltatás” előirányzata.
(2) Az 1. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti fenntartó az 1. § (2)-(5) bekezdés szerinti
támogatásrészre vonatkozó igényét a szeptember havi normatíva igényléssel együtt nyújthatja
be a fenntartó székhelye szerint illetékes Igazgatósághoz az 1. számú mellékletben szereplő
igénylőlapon. Az Igazgatóság az igényeket a normatíva igényléssel együtt, azzal egyező
módon bírálja el. A minisztérium a szükséges előirányzatot a Magyar Államkincstár részére a
normatíva kiutalásához szükséges kerettel együtt biztosítja.
(3) Az 1. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti fenntartó az 1. § (2)-(5) bekezdés szerinti
támogatásrészre vonatkozó igényét a minisztériumhoz nyújtja be. A támogatást a
minisztérium közvetlenül – pótelőirányzatként – biztosítja az érintett felsőoktatási intézmény
részére.
9. §

(1) A fenntartó köteles az 1. § (2)-(5) bekezdés szerinti támogatásrész 2006. december 31éig fel nem használt részét visszafizetni.
(2) A támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelt
összegben kell visszafizetni a központi költségvetésbe, ha a támogatást a fenntartó nem az e
rendelet szerinti feltételeknek megfelelően használta fel. A fenntartó a kamatot az
igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig terjedő időszakra köteles fizetni.
(3) A fenntartó a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2006. december 31-ei
fordulónappal, a zárszámadás, illetve a normatív támogatás elszámolás keretében köteles
elszámolni.
(4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a támogatásnak a fenntartó általi az
igénylésére, folyósítására és elszámolására az 1. § (1) bekezdésének a-c) pontjában
meghatározott szervezetekre vonatkozó külön jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
10. §
E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
Budapest, 2006. április „

„

Dr. Magyar Bálint
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1. számú melléklet a …/2006. (…) OM rendelethez
Adatlap a szakmai és informatikai normatíva igényléséhez

Az intézményfenntartó neve:
Számlavezető bank neve:
Bankszámlaszáma:
Adószáma:
Megye megnevezése:
KSH kód:

A nevelési-oktatási intézmény

Sorszám

Neve

Az 1. § (3) bekezdés
Az 1. § (2) bekezdés
Az 1. § (4) bekezdés Az 1. § (5) bekezdés
szerinti tanulók száma
szerinti összesített
OM azonosítója szerinti tanulók száma
szerinti tanulók
1. § (3) 1. § (3) bek
összesen
gyermeklétszám
száma összesen
bek a)
b)

az 1. § (2)-(5) bek. szerinti egyes támogatásrész
igények összege
a fenntartó 2006. évi teljes támogatási igénye

Kelt: ............................, 2006. ...............................
...............................................
fenntartó aláírása
P. H.
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