
Az oktatási és kulturális miniszter

33/2007. (VIII. 31.) OKM

r e n d e l e t e

egyes közoktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatások igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló OKM rendeletek

módosításáról

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a
továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú mellékletének 6. és a 18. a) pontjaiban,
továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének c)
pontjában, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7.
§-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a költségvetési törvény
13. § (1) bekezdésére, valamint a 31. § (1) bekezdés a)-d) pontjára, az önkormányzati és
területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró önkormányzati és területfejlesztési
miniszterrel egyetértésben, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló
167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a
következőket rendelem el:

A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló 8/2007. (II. 15.) OKM

rendelet módosítása

1. §

A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló 8/2007. (II. 15.) OKM
rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A 2007. június 30-áig tankönyvvé nyilvánított kisebbségi nyelv és irodalom,
népismeret, valamint a kisebbségi nyelvű közismereti tankönyvek beszerzésének térítésére
felhasználható támogatást az e rendelet 6/A. §-ában meghatározott eljárási rend alapján a
fenntartók pótlólagosan jogosultak igényelni. E tankönyvek beszerzési és fogyasztói árát a
miniszter közleményben állapítja meg.”

2. §

Az R1. 4. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A szomszédos országokkal kötött kisebbségvédelmi megállapodások alapján működő
kisebbségi vegyes bizottságok tevékenységéről és ajánlásairól szóló 2175/2005. (VIII. 26.)
Korm. határozatnak magyar-horvát viszonylatban az 1., valamint magyar-román
viszonylatban a 6. pontjában megfogalmazott feladatok megvalósításához a fenntartók újabb
támogatási igényt is benyújthatnak.
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(5) A (4) bekezdés szerinti igénylések esetében a támogatás mértéke legfeljebb 100 millió
forint.”

3. §

Az R1. a következő 6/A. §-sal és az azt megelőző címmel egészül ki:

„A pótlólagos igénylések benyújtásának és folyósításának szabályai

6/A. § 

(1) A fenntartó pótlólagos támogatási igényt nyújthat be a 2. § (5) bekezdése szerinti
kisebbségi nyelv és irodalom, népismeret, valamint a kisebbségi nyelvű közismereti
tankönyvek beszerzésének térítésére, valamint a 4. § (4) bekezdése szerinti kisebbségi vegyes
bizottságok ajánlásaiban szereplő közoktatási feladatok megvalósításához.

(2) A tankönyvtámogatások igénylése e rendelet 2. számú mellékletének kitöltésével
történik. A kitöltött adatlaphoz csatolni kell:

a) az érintett iskola anyanyelv és irodalom, népismeret és kisebbségi nyelvű közismereti
tankönyvei, munkafüzetei rendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát,

b) nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs esedékessé vált meg nem fizetett
köztartozása, és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,

d) a lebonyolítási díj átutalását igazoló bizonylat másolatát, vagy a mentességről, illetve a
korábbi megfizetés tényéről szóló nyilatkozatot.

(3) A kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szereplő közoktatási feladatok
megvalósításához nyújtott pótlólagos támogatás igénylése e rendelet 4. számú
mellékletének kitöltésével történik. A kitöltött adatlaphoz csatolni kell:

a) a feladat leírását,
b) részletes költségvetést, mely tételesen tartalmazza a pénzfelhasználás ütemezését,
c) a tulajdoni lap másolatát a jelzett ingatlanról,
d) nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs esedékessé vált meg nem fizetett

köztartozása, és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
e) az átvett, saját forrásról, amennyiben van ilyen, a finanszírozási kötelezettségvállaló

nyilatkozatokat,
f) amennyiben a feladatellátás 2008-ra áthúzódik, ennek részletes indokolását,
g) a lebonyolítási díj átutalását igazoló bizonylat másolatát, vagy a mentességről, illetve a

korábbi megfizetés tényéről szóló nyilatkozatot.

(4) Az igénylésért helyi önkormányzat esetében fenntartónként, központi költségvetési
szervként működő felsőoktatási intézmények, illetve közoktatási feladatot ellátó nem állami,
nem önkormányzati intézmények fenntartói esetében településenként 5000 forint lebonyolítási
díjat csak annak a fenntartónak kell megfizetnie és az átutalási bizonylat másolatát csatolnia,
amely e rendelet alapján korábban az eljárási díj megfizetésével támogatást nem igényelt.
Mentesülnek a lebonyolítási díj megfizetése alól a területfejlesztés kedvezményezett
térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet szerinti leghátrányosabb,
illetve hátrányosabb helyzetben lévő kistérségből pályázó önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások, valamint a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
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települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete szerinti
önkormányzatok.

(5) A támogatás igénylését az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 64/B. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok az
Igazgatósághoz, a nem állami intézmények fenntartói és a központi költségvetési szervként
működő felsőoktatási intézmények az OKM Támogatáskezelőhöz nyújthatják be egy eredeti
és két másolati példányban. A borítékon fel kell tüntetni a „Kiegészítő támogatás nemzetiségi
feladatokhoz.” szöveget. A támogatási igények benyújtásának határideje: 2007. szeptember
15. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

(6) A benyújtás határidejéig minden fenntartónak elektronikusan is ki kell töltenie az
OKM Támogatáskezelő honlapján található elektronikus adatlapot/adatlapokat is azzal, hogy
a támogatások odaítélésére a papíralapon benyújtott igénylés alapján kerül sor.

(7) Az Igazgatóság a jogszabálynak megfelelő támogatási igények egy eredeti és egy
másolati példányát  2007. október 1-jéig megküldi az OKM Támogatáskezelőnek. 

(8) A támogatásról a minisztérium, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium,
a Pénzügyminisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal szakértőiből álló 5 tagú bíráló bizottság
2007. október 15-éig tesz javaslatot a miniszternek. A bíráló bizottságba két tagot a
minisztérium, egy-egy tagot a többi tárca jelöl.

(9) A miniszter 2007. október 30-áig dönt a támogatások odaítéléséről. A döntés
eredményéről minden igénylőt levélben értesíteni kell, és a döntést a minisztérium honlapján
közzé kell tenni.

(10) A támogatásra jogosult önkormányzati fenntartók köréről és a támogatás összegéről a
minisztérium 2007. november 5-éig értesíti az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztériumot, amely a november havi nettó finanszírozás keretében a Magyar
Államkincstáron keresztül – a költségvetési törvény 5. számú melléklete 6. pontja szerinti
forrás terhére – a 2007. november havi nettó finanszírozás keretében november 25-éig
intézkedik. 

(11) A támogatás folyósítása a nem állami intézmények fenntartói esetén a minisztérium
fejezeti kerete terhére, a Magyar Államkincstáron keresztül történik. A minisztérium a 6. §
(17) bekezdésében meghatározottak szerint intézkedik a támogatás egy összegben történő
kifizetéséről.”

A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló

16/2007. (III. 14.) OKM rendelet módosítása

4. §

(1) A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló
16/2007. (III. 14.) OKM rendelet (a továbbiakban: R2.) 
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a következő 7/A. §-sal és az azt megelőző címmel egészül ki,

„A pótlólagos igénylések benyújtásának és folyósításának szabályai

7/A. § (1) A fenntartó pótlólagos támogatási igényt nyújthat be az e rendelet 4. számú
mellékletében meghatározott eszközökre, ha az általa fenntartott közoktatási intézmény testi,
érzékszervi, halmozottan vagy súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermek, tanulók nevelését,
oktatását látja el.

(2) A támogatási igények elbírálása a következő szempontok alapján történik:
a) az intézmény gyógypedagógiai módszertani intézményként látja el a testi, érzékszervi

fogyatékosság miatt sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, tanulók nappali rendszerű
oktatását,

b) az intézmény többcélú intézményként hosszabb távon biztosítja a testi, érzékszervi
fogyatékosság miatt sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, tanulók nappali rendszerű
oktatását,

c) az intézmény a testi, érzékszervi fogyatékos gyermeket, tanulót a többi gyermekkel,
tanulóval együtt, azonos óvodai csoportban, óvodai tagozaton, illetve iskolai osztályban
neveli, oktatja és az intézmény székhelye 3000 fő vagy az alatti lakosságszámú településen
működik,

d) az intézmény a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermek, tanuló nevelését, oktatását
fejlesztő iskolai oktatás keretében biztosítja,

e) az intézmény számára kiválasztott eszközöket a gyermek, tanuló használja a nevelő,
oktató munka során,

f) az intézmény számára kiválasztott - nem közvetlenül a gyermek, tanuló által használt -
eszközök igénylése esetén a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók létszáma az
intézmény összlétszámának egyharmadát eléri.

(3) A támogatási igényét az 1. § a) pontja szerinti fenntartó a 3. számú mellékletben
szereplő tartalommal az OKM Támogatáskezelő honlapján közzétett adatlappal, valamennyi
melléklettel együtt egy eredeti és két másolati példányban postai úton 2007. szeptember 15-
éig nyújtja be az Igazgatósághoz. A fenntartó az igényléssel egyidejűleg az adatlapot az erre
kialakított elektronikus rendszeren keresztül megküldi az OKM Támogatáskezelő részére is.
Az Igazgatóság a rendelkezésére álló iratok, saját nyilvántartása alapján, valamint az e
rendeletnek való megfelelés szempontjából megvizsgálja a támogatási igényt, és szükség
esetén a beérkezéstől számított öt napon belül, nyolcnapos határidővel hiánypótlásra,
módosításra hívja fel az 1. § a) pontja szerinti fenntartót. Amennyiben a fenntartó a
felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási
igényt nem továbbítja. Az Igazgatóság a jogszabályi feltételeknek megfelelő támogatási
igényeket 2007. október 5-éig egy eredeti és egy másolati példányban küldi meg az OKM
Támogatáskezelő részére, egyidejűleg az elutasított támogatási igényekről értesíti a fenntartót
és a Minisztériumot is.

(4) A támogatási igényt az 1. § b) és c) pontja szerinti fenntartó a rendelet 3. számú
mellékletben szereplő tartalommal az OKM Támogatáskezelő honlapján közzétett adatlappal,
valamennyi melléklettel együtt egy eredeti és két másolati példányban postai úton 2007.
szeptember 15-éig nyújtja be az OKM Támogatáskezelőhöz, valamint a benyújtással
egyidejűleg az adatlapot az erre kialakított elektronikus rendszeren keresztül is megküldi.
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(5) A támogatás igénylésekor az 1. § a) pontja szerinti fenntartónak fenntartónként, az 1. §
b) és c) pontja szerinti fenntartónak településenként lebonyolítási díjat kell fizetni, melynek
összege ötezer forint. A díjat átutalással az OKM Támogatáskezelő 10032000-00285128-
00000000 számlaszámára kell befizetni, a „szakmai és informatikai eszközök támogatása”
jogcím feltüntetésével. A befizetésről szóló számlát az OKM Támogatáskezelő postán
eljuttatja az igénylőhöz. Az igényléshez csatolni kell az átutalásról szóló bizonylat másolatát.
Mentesülnek a lebonyolítási díj megfizetése alól a területfejlesztés kedvezményezett
térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet szerinti leghátrányosabb,
illetve hátrányosabb helyzetben lévő kistérségből pályázó önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások, valamint a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete szerinti
önkormányzatok.

(6) Az adatlaphoz csatolni kell:
a) az intézmény alapító okiratát,
b) az intézmény nevelési, pedagógiai programjának a sajátos nevelési igényű gyermekre,

tanulóra vonatkozó részeit,
c) az intézményvezető nyilatkozatát arról, hogy az intézmény rendezett munkaügyi

kapcsolatokkal rendelkezik,
d) az átutalási bizonylat másolatát,
e) a nem helyi önkormányzat által fenntartott intézménynek a jogerős záradékkal ellátott

valamennyi hatályos működési engedélyét,
f) a nem állami fenntartó - ha a fenntartó tevékenységét nem jogszabály felhatalmazása

alapján látja el - a közoktatási szolgáltató tevékenység folytatására jogosító, 30 napnál nem
korábbi okiratát, továbbá a fenntartó képviselőjének aláírási címpéldányát, azonnali beszedési
megbízásra szóló felhatalmazást, a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy sem neki, sem az általa
fenntartott intézménynek nincs esedékes, meg nem fizetett köztartozása.

(7) Az OKM Támogatáskezelő az e rendeletnek való megfelelés szempontjából
megvizsgálja a támogatási igényeket, és szükség esetén a beérkezéstől számított öt napon
belül, nyolc napos határidővel hiánypótlásra, módosításra hívja fel az 1. § b) és a c) pontja
szerinti fenntartót. Amennyiben a fenntartó a felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem
megfelelően teljesít, az OKM Támogatáskezelő a támogatási igényt nem továbbítja, és erről
2007. október 5-éig értesíti a fenntartót és a Minisztériumot.

(8) Az OKM Támogatáskezelő - az e rendeletben foglalt feltételeknek való megfelelését
követően - a benyújtott támogatási igényeknek legalább két szakértő általi vizsgálatáról
gondoskodik. A támogatási igények bírálata közoktatási intézményenként történik. Az OKM
Támogatáskezelő a feldolgozott igénybejelentések és a szakértői bírálat eredménye alapján
elkészített összesítő jelentését az 1. § szerinti fenntartói bontásban, intézménysorosan
összesítve papír alapon és elektronikus formában 2007. október 19-éig megküldi a
Minisztérium részére.”

(9) A támogatás megítéléséről a Minisztérium, az ÖTM, a Pénzügyminisztérium és a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakértőiből álló öt tagú bíráló bizottság a (2)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével 2007. október 31-éig tesz javaslatot a
miniszternek. A bíráló bizottságba két tagot a Minisztérium, egy-egy tagot az ÖTM, a
Pénzügyminisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium jelöl.
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(10) A miniszter nyolc napon belül dönt a támogatások odaítéléséről. A döntés
eredményéről minden igénylőt levélben értesíteni kell, illetve azt a Minisztérium honlapján
közzé kell tenni.

(11) A Minisztérium a döntést követően a támogatásra jogosult 1. § a) pontja szerinti
fenntartók adatlapjait a 2. számú melléklet alapján összesíti, és utalványozás céljából papír
alapon és elektronikus formában is 2007. november 15-éig megküldi az ÖTM részére. Az
ÖTM a támogatást a költségvetési törvény 5. számú melléklet 18. a) pontja szerinti forrás
terhére biztosítja. A Magyar Államkincstár a támogatást az ÖTM utalványozása alapján 2007.
november 30-áig folyósítja.

(12) Az 1. § b) pontja szerinti fenntartó esetén a támogatást - a Minisztérium utalványozása
alapján - az Igazgatóság a költségvetési törvény XX. Fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3.
jogcímcsoport „Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás” című
előirányzat terhére 2007. novemberi normatíva átutalásával együtt folyósítja.

(13) Az 1. § c) pontja szerinti fenntartó részére a Minisztérium 2007. novemberig
intézkedik a költségvetési törvény XX. fejezet 11. cím 2. alcím 17. jogcímcsoport
„Gyakorlóiskolák normatív támogatás” előirányzat terhére történő előirányzatok
átcsoportosításáról és folyósításáról.”

6. §

Az R2. 3. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

Hatályba léptető rendelkezések

7. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatályba lépésének napján az R2. 
 a) 7. § (9) bekezdésében a „2007. augusztus 25-ig” szöveg helyébe a „2007. november

25-ig” szöveg,
 b) 7. § (10) bekezdésében a „2007. augusztusi” szöveg helyébe a „2007. novemberi”

szöveg,
 c) 7. § (11) bekezdésében a „2007. szeptemberig” szöveg helyébe a „2007. novemberig”

szöveg lép.

(3) E rendelet hatályba lépésének napján a közoktatás minőségbiztosításáról és
minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 15/A. §-ának (2) bekezdésében az
„Évente legfeljebb tíz kitüntető cím adományozható.” szöveg hatályát veszti.

(4) E rendelet 2007. október 1-jén hatályát veszti. 

Budapest, 2007. augusztus „      „
     

 dr. Hiller István 
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Melléklet a ……/2007. (…). OKM rendelethez

3. számú melléklet a 16/2007. (III. 14.) OKM rendelethez

FENNTARTÓI IGÉNYLÉS
A 3. § ALAPJÁN

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátását végző intézmények részére szakmai- és
informatikai eszközök, berendezések támogatásához

1. Fenntartói adatok:
Intézményfenntartó neve:
Székhelye:
Képviselő neve:
Megye megnevezése:
Számlavezető bank neve:
Bankszámlaszáma:
Adószáma:
KSH kódja:
A gyógypedagógiai nevelésben, 
oktatásban részt vevő intézmények száma:
Kapcsolattartó neve:
Elérhetőségei:

telefon (mobil is):
e-mail:
fax:

2. 
Sorszám1 A gyógypedagógiai nevelésben,

oktatásban részt vevő intézmény
Gyermekek

összlétszáma2
Ebből sajátos

nevelési
igényű

gyermek
száma2

Tanulók
összlétszáma2

Ebből sajátos
nevelési igényű
tanulók száma2

OM
azonosítója

Neve Székhelye

1 A sorok száma növelhető.
2 A létszámot a helyi önkormányzat a júliusi lemondást követően korrigáltan, a nem helyi
önkormányzat február 1-jei, illetve létszámcsökkenés esetén a csökkentett valós létszámot
adja meg.

3. A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek, tanulók létszáma és fogyatékossági típusa:

Sajátos
nevelési
igényű
(SNI)

gyerme-
kek,

tanulók
száma/ a
fogyaté-
kosság
típusa

Az
intézmény

OM
azonosító-

ja

Óvodás 1-4. évf. 5-8.
évf.

9-13.
évf.

Fejlesztő
iskolai

oktatásban
részt vevők

száma

Összesenből

A http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles c. honlapon kitölthető
adatlapot kell megküldeni az OKM Támogatáskezelő számára. A honlapon
kinyomtatott adatlapot egy eredeti és két másolati példányban postai úton
küldi meg az 1. § a) pontja szerinti fenntartó az Igazgatóság, az 1. § b)-c)
pontja szerinti fenntartó az OKM Támogatáskezelő Közoktatási és
Integrációs Pályázati Osztálya (1055 Bp. Bihari János u. 5.) részére.
Borítékra írják rá: Szakmai és informatikai eszközök támogatása.
Postai úton a mellékleteket is be kell küldeni!
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Integrált Külön
nevelt,
oktatott

SNI
magán-
tanuló

Mozgás-
sérült 
Hallás-
sérült 
Látás-
sérült 
Halmo-
zottan
fogya-
tékos
Súlyosan,
halmo-
zottan
fogya-
tékos

4. A támogatás összegéből beszerezni kívánt eszközök:2

Az intézmény
OM azonosítója

Megnevezés3 Fogyasztói ár/db Beszerzési
mennyiség

Összes ráfordítás Igényelt
támogatás

Mindösszesen:

2 Csak a 4. sz. mellékletben szereplő eszközök beszerzésének támogatására kerülhet sor.
3 Egy sorba csak egy eszköz kerülhet, a sorok száma növelhető. 

Dátum:

Kelt: ............................, 2007. ...............................

PH. .....................................
fenntartó képviselője

Melléklet: 

a) az intézmény alapító okirata, 
b) az intézmény nevelési, pedagógiai programjának a sajátos nevelési igényű gyermekre,
tanulókra vonatkozó része,
c) az intézmény vezető nyilatkozata arról, hogy az intézmény rendezett munkaügyi
kapcsolatokkal rendelkezik,
d) az átutalási bizonylat másolata,
e) a nem helyi önkormányzat által fenntartott intézménynek a jogerős záradékkal ellátott
valamennyi hatályos működési engedélye,
f) a nem állami fenntartó - ha a fenntartó tevékenységét nem jogszabály felhatalmazása
alapján látja el - a közoktatási szolgáltató tevékenység folytatására jogosító - 30 napnál nem
korábbi okirata, továbbá a fenntartó képviselőjének aláírási címpéldánya, azonnali beszedési
megbízásra szóló felhatalmazás, a fenntartó nyilatkozata arról, hogy sem neki, sem az általa
fenntartott intézménynek nincs esedékes, meg nem fizetett köztartozása.
Az adatlaphoz csatolni kell az 1. § a) pontja szerinti fenntartónak az a)-d) pontokban
felsoroltakat, az 1. § b) pontja szerinti fenntartónak az a)-f) pontokban, az 1. § c) pontja
szerinti fenntartónak az a)-d), és e) pontokban meghatározott mellékleteket.
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