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2010. március 30., kedd

Tar ta lom jegy zék

28/2010. (III. 30.) FVM
rendelet

A tejtermelõket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó,
2010. évi különleges támogatás igénybevételének szabályairól 11982

29/2010. (III. 30.) FVM
rendelet

A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program
Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges
támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról 11984

30/2010. (III. 30.) FVM
rendelet

A növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól
 szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról 11990

31/2010. (III. 30.) FVM
rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott
agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes
feltételeirõl  szóló 61/2009. (V.  14.) FVM rendelet, valamint más, az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatásokról  szóló
miniszteri rendeletek módosításáról 12015

32/2010. (III. 30.) FVM
rendelet

Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési
támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és
Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint
az állatok állategységre  való átváltási arányának meghatározásáról  szóló
50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról 12027

6/2010. (III. 30.) HM–EüM
együttes rendelet

Egyes HM–EüM együttes rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény
módosításáról  szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével összefüggõ
módosításáról 12034

16/2010. (III. 30.) OKM
rendelet

Az érettségi és a szakmai vizsgák támogatása igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes
szabályairól 12037

17/2010. (III. 30.) OKM
rendelet

Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes
szabályairól 12053
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 28/2010. (III. 30.) FVM rendelete
a tejtermelõket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2010. évi különleges
támogatás igénybevételének szabályairól

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1.  § (1) E rendelet alkalmazásában:
1. gazdasági szempontból sérülékeny terület:

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott,  illetve az országos átlagot jelentõsen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl  szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
szerinti település,

b) a kedvezményezett térségek besorolásáról  szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet szerinti kistérség,
c) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. Tengelye (LEADER) szempontjából lehatárolt vidéki

térségek, valamint
d) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában meg valósuló támogatások esetében 

a kedvezõtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról  szóló 24/2007. (IV.
17.) FVM rendelet szerinti település;

2. környezeti szempontból érzékeny terület:
a) az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl

 szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet hatálya alá tartozó terület, valamint
b) a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelmérõl  szóló 27/2006. (II. 7.) Korm.

rendelet szerinti nitrátérzékeny terület;
3. különleges támogatás: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott

közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére
meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK
rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2009. január 19-i
73/2009/EK tanácsi rendelet 68. cikk 1. bekezdés b) pontja szerint tej termeléséhez kötött különleges támogatás.

(2) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmak értelmezése tekintetében a tehéntej termékpálya szabályozásában
alkalmazott kvótarendszerrõl  szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet (a továb biak ban: tejkvóta-rendelet) 1.  §-ának
rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.  § A tejkvótával rendelkezõ tejtermelõ a saját gazdaságában a 2009/2010. kvótaévben megtermelt, és ténylegesen
értékesített tej után – legfeljebb a tejkvóta nyilvántartás szerint 2010. március 31-én rendelkezésére álló tejkvóta
mértékéig – különleges támogatást vehet igénybe.

3.  § A különleges támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tejtermelõ:
a) a támogatási kérelmében szereplõ értékesített tej vonatkozásában az állatok tenyészetének állattartójaként

– a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelölésérõl, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl
 szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet (a továb biak ban: szarvasmarha ENAR rendelet) 2.  § 9. pontja szerinti Magyar
ENAR-szám feltüntetésével – szerepeljen a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban, és

b) gazdasága gazdasági szempontból sérülékeny területen vagy környezeti szempontból érzékeny területen
legyen.
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4.  § (1) A különleges támogatás forrása az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapnak a Bizottság által meghatározott
pénzügyi kerete.

(2) A különleges támogatás alapjául szolgáló tej mennyiségét a tejkvóta-rendelet 2. melléklete alapján kell megállapítani.
(3) A különleges támogatás mértékét az (1) bekezdés szerinti pénzügyi keret és az összes támogatási kérelmet benyújtó

tejtermelõ által a 2.  § szerint értékesített összes tejmennyiség alapján külön jogszabály határozza meg.

5.  § (1) A támogatási kérelmet 2010. május 15-éig a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továb biak ban: MVH)
központi szerve által rendszeresített, az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon kell
benyújtani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minõsül.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelem

a) a tejtermelõ személyazonosságának megállapítására szolgáló adatokat,
b) a tejtermelõ által értékesített tej mennyiségét,
c) az ENAR rendelet szerinti tenyészetkódot,
d) a gazdaság tejtermelési tevékenységének helyrajzi szám szerint megjelölt helyét, és
e) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezõgazdasági termelõk részére

meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történõ alkalmazására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról  szóló, 2009. október 29-i 1121/2009/EK bizottsági rendelet 18. cikk (1) bekezdés b) pontja
szerinti nyilatkozatot

tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell

a) a tejnek közvetlenül a felvásárló részére történõ értékesítése esetén a felvásárló által a tejtermelõre vonatkozóan
a tejkvóta rendelet szerinti jelentés adattartalmának meg fele lõen kiállított igazolást;

b) a tejnek közvetlenül a fogyasztók részére történõ értékesítése esetén az értékesített mennyiség megállapítására
alkalmas bizonylatokon alapuló nyilatkozatot;

c) a tejnek Magyarország területérõl értékesítés céljából történõ kiszállítása esetén a kiszállított tej mennyiségének
és minõségének (zsírtartalmának) megállapítására alkalmas számlákon alapuló nyilatkozatot.

(5) A tejtermelõ a (4) bekezdés b) és c) pontja szerinti dokumentumokat öt évig köteles megõrizni.

6.  § A támogatási kérelem:
a) adataiban bekövetkezett változás bejelentésére,
b) módosítására,
c) pontosítására,
d) a hasznosító személyében bekövetkezett változásra,
e) hiánypótlására,
f) adminisztratív és fizikai ellenõrzésére,
g) elbírálásáról  szóló döntésre,
h) alapján jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszatérítésére,
i) alapján járó támogatás kifizetésére, valamint
j) a jogkövetkezmények halmozódása tekintetében
az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi
költségvetésbõl finanszírozott egyes támogatások 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási
szabályokról  szóló FVM rendeletben foglaltakat az e rendeletben foglaltak szerinti eltéréssel,  illetve kiegészítéssel kell
meg fele lõen alkalmazni.

7.  § Az MVH az e rendelet, valamint a tejkvóta-rendelet 14.  §-ában elõírt éves jelentések és az e rendelet alapján elszámolt
tej mennyiség vonatkozásában keresztellenõrzést végez.

8.  § (1) Az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior)  miatti igazolási kérelem kizárólag az MVH központi szerve által rendszeresített
formanyomtatványon nyújtható be. Az igazolási kérelem tartalmazza a tejtermelõ azonosító és kapcsolattartási
adatait, azon intézkedések megnevezését, amelyekkel kapcsolatban a bejelentés történik, a vis maior eset rövid
leírását, valamint a csatolt igazolás típusának megjelölését.
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(2) Az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) eseteire, valamint annak igazolására az 1122/2009/EK rendelet 75. cikk
(2) bekezdésében, valamint az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint
egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról  szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendeletben foglaltakat kell
alkalmazni.

9.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

10.  § Ez a rendelet
a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási

rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes
támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról,
valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi
rendelet, és

b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes
támogatási rendszerek létrehozásáról  szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében elõírt egységes támogatási
rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról  szóló, 2009. október 29-i 1120/2009/EK
bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 29/2010. (III. 30.) FVM rendelete
a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezõgazdasági
Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek 
megállapításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1.  § E rendelet alkalmazásában:
1. Burley dohánytermelõ: az az ügyfél, aki, vagy amely az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up)
2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl  szóló 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet (a továb biak ban: R.).
alapján Burley dohány termeléséhez kötött támogatást vett igénybe;

2. Burley dohány referenciaterület: az a hektárban megállapított terület, amelynek alapján a dohánytermelõ részére 2009.
támogatási évre vonatkozóan az R. alapján Burley dohány termesztéséhez kötött támogatást állapítottak meg;

3. Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság: a Burley dohány referenciaterület alapján megállapított,
a zöldség, gyümölcs és dohány szerkezetátalakítási nemzeti program szerint az Európai Mezõgazdasági Garancia
Alapból (a továb biak ban: EMGA) finanszírozott különleges támogatás igénybevételére jogosító mezõgazdasági
vagyoni értékû jog;

4. elismert élõmunka ráfordítás: olyan munkavállaló alkalmazása, amely után a közterheket a termelõ, munkaerõ
kölcsönzés vagy egyes munkafolyamatok vállalkozási szerzõdés keretében történõ elvégzése esetében a termelõvel
kötött megállapodás alapján harmadik személy fizeti meg;
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5. elismert tevékenység: a termelõ által saját nevében és saját kockázatára folytatott
5.a) bármely mezõgazdasági, erdészeti, halászati, valamint
5.b) a jogosult településen folytatott és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye keretében

meghatározott vidékfejlesztési tevékenység végzése;
6. gyümölcs szerkezetátalakítási támogatási jogosultság: a gyümölcs referencia terület alapján megállapított, a zöldség,

gyümölcs és dohány szerkezetátalakítási nemzeti program szerint az EMGA-ból finanszírozott különleges támogatás
igénybevételére jogosító mezõgazdasági vagyoni értékû jog;

7. gyümölcs referenciaterület: az a hektárban megállapított terület,
7.a) amelynek alapján a gyümölcstermelõ részére az 1. melléklet szerinti hasznosítási kódok szerint megjelölt és minimális

hektáronkénti tõszámú gyümölcs ültetvény terület után az R. szerinti támogatás megállapításra került, és
7.b) a 7.a) alpont szerint megjelölt egyes ültetvények esetében a gyümölcsfák hektáronkénti tõszáma minden megjelölt

parcella esetében 2009. december 31-én elérte vagy meghaladta az 1. melléklet szerinti mértéket, és
7.c) a 7.b) alpont szerint megjelölt egyes ültetvények életkora 2009. december 31-én a telepítéstõl számított 15 évnél nem

idõsebb;
8. gyümölcstermelõ: az az ügyfél, aki az R. II. fejezetében foglaltak alapján cseresznye, sárgabarack, meggy, körte,

õszibarack, alma, szilva termelésére szolgáló terület után támogatást vett igénybe;
9. jogosult település: az a település, amelynek közigazgatási területén a referencia terület megállapításánál figye lembe

vett mezõgazdasági földterület található, valamint az azzal szomszédos település közigazgatási területe;
10. mezõgazdasági hasznosítás: az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatás igénybevételére vonatkozó

feltételek teljesítése;
11. referencia terület: a 2., a 7., a 17., és a 20. pontok szerinti referencia terület együtt;
12. támogatási idõszak: a szerkezetátalakítási program 2010–2013. közötti teljes idõtartama;
13. támogatási jogosultság: a 3., a 6., a 18. és a 19. pontok szerinti támogatási jogosultságok együtt;
14. tárgyév: az a támogatási idõszakon belüli naptári év, amikor a termelõ különleges támogatás iránti kérelmet nyújt be;
15. termelõ: az 1., a 8., a 16., és a 21. pontok szerinti termelõk együtt;
16. Virginia dohánytermelõ: az az ügyfél, aki, vagy amely Virginia dohány termeléséhez kötött támogatást vett igénybe;
17. Virginia dohány referenciaterület: az a hektárban megállapított területnagyság, amelynek alapján a Virginia

dohánytermelõ részére 2009-ben az R.-ben foglaltak alapján Virginia dohány termesztéséhez kötött támogatást
állapítottak meg;

18. Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság: a Virginia dohány referenciaterület alapján megállapított,
a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program szerint az EMGA-ból finanszírozott különleges
támogatás igénybevételére jogosító mezõgazdasági vagyoni értékû jog;

19. zöldség szerkezetátalakítási támogatási jogosultság: a zöldség, referencia terület alapján megállapított, a zöldség,
gyümölcs, és dohány szerkezetátalakítási nemzeti program szerint az EMGA-ból finanszírozott különleges támogatás
igénybevételére jogosító mezõgazdasági vagyoni értékû jog;

20. zöldség referenciaterület: az a hektárban megállapított területnagyság, amelynek alapján a zöldségtermelõ részére
az 1. melléklet szerinti hasznosítási kódok szerinti támogatás megállapításra került;

21. zöldségtermelõ: az az ügyfél, aki, vagy amely az R. II. fejezetében foglaltak alapján spárga, dinnye, torma, fûszerpaprika
termelésére szolgáló terület után támogatást vett igénybe.

2. A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program

2.  § (1) A közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes
támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról,
valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet
(a továb biak ban: 73/2009/EK tanácsi rendelet) 68. cikk (1) bekezdés c) pontjában foglaltakkal összhangban a zöldség,
gyümölcs és a dohány szerkezet átalakítási nemzeti program (a továb biak ban: szerkezet átalakítási program) célja,
hogy a támogatási idõszak alatt a termelõk az igazolt élõ munka ráfordításhoz kötött emelt összegû támogatás
biztosításával a támogatási idõszakban:
a) a referencia terület megállapításánál figye lembe vett mezõgazdasági területeket a mezõgazdasági

hasznosításból ne vonják ki, továbbá
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b) a termelõk az általuk korábban zöldség-, gyümölcs-, dohány termesztésben foglalkoztatott munkavállalók
foglalkoztatottsági szintjét a szerkezet átalakítási programban  való részvétel teljes idõtartama alatt fenntartsák.

(2) A szerkezetátalakítási program által érintett települések listáját a termelõk által 2009. évben benyújtott egységes
kérelemben szereplõ adatok alapján a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal központi szerve (a továb biak ban:
MVH) tájékoztató jelleggel 2010. április 15-éig internetes honlapján közleményben teszi közzé.

3.  § (1) A szerkezetátalakítási programban – az õt megilletõ referenciaterület mértékéig – csak az a termelõ vehet részt, aki,
vagy amely 2010. május 15-ig részvételi szándékáról az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett
formanyomtatványon errõl írásban nyilatkozik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványon a termelõnek a személyi azonosításához szükséges adatokon túl meg
kell jelölnie, hogy hány hektár és milyen típusú várható referenciaterület figye lembe véte lével mely településen milyen 
elismert tevékenységet kíván folytatni, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy ismeri és vállalja a szerkezetátalakítási
programban  való részvétel feltételeit.

(3) Az 1. mellékletben felsorolt gyümölcs ültetvények esetében a referenciaterület megállapításánál figye lembe vehetõ
minimális hektáronkénti tõszámot, valamint az ültetvény életkorát a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(a továb biak ban: MgSzH) igazolja, amelyet az (1) bekezdés szerinti nyilatkozathoz mellékelni kell. Ha ez az igazolás
annak benyújtásakor még nem állt a termelõ rendelkezésére, akkor arról kell nyilatkoznia, hogy az eljárást
megindította. Ebben az esetben az igazolást az MgSzH a termelõn kívül az MVH-nak is megküldi.

(4) Az MVH a szerkezetátalakítási program hatálya alá tartozó referenciaterületek körét a termelõ 2009. évi egységes
terület alapú (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ támogatásra (top up)  való jogosultsága jogerõs
megállapítását köve tõen és annak alapján a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatban foglaltaktól eltérõen is
megállapíthatja azzal, hogy a termelõ szerkezetátalakítási program hatálya alá tartozó referenciaterülete nem lehet
nagyobb, mint amit a termelõ (2) bekezdésben foglaltak szerinti nyilatkozatában megjelölt.

4.  § (1) A szerkezetátalakítási programban résztvevõ termelõ a támogatási idõszak teljes idõtartama alatt köteles:
a) naptári évente a jogosult településen található, és az õt megilletõ támogatási jogosultságok számával

megegyezõ, hektárban megállapított területnagyság figye lembe véte lével az EMGA-ból finanszírozott egységes
területalapú támogatást igénybe venni, és

b) 2011-tõl kezdõdõen évente február 15-ig az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett
formanyomtatványon a személyi azonosításhoz szükséges adatokon túl nyilatkozni arról, hogy tárgyévben mely
településen, milyen elismert tevékenységet kíván folytatni, és

c) az elismert tevékenység keretében
ca) Virginia, Burley dohány támogatási jogosultságonként naptári évente 1000 munkaóra,
cb) zöldség, gyümölcs támogatási jogosultságonként naptári évente 700 munkaóra
elismert élõmunka ráfordítást biztosítani, és

d) támogatási jogosultságonként évente elismert tevékenységbõl származó legalább 300 000 forint árbevételt
teljesíteni, és

e) 2011-tõl kezdõdõen évente február 15-ig az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett
formanyomtatványon személyi azonosításhoz szükséges adatokon túl nyilatkozni a c)–d) pontban foglalt
feltételeknek a megelõzõ naptári év alatti teljesítésérõl, valamint arról, hogy élõmunka ráfordítási kötelezettségét
a jogosult településen történõ munkavégzéssel teljesítette.

(2) Ha a termelõt megilletõ támogatási jogosultságot töredék hektár figye lembe véte lével állapították meg, akkor
az (1) bekezdés c)–d) pontjában foglalt éves kötelezettségeket is arányosan csökkentve kell teljesíteni.

(3) A természetes személy
a) Virginia, Burley dohánytermelõ esetében az (1) bekezdés d) pontja szerinti árbevétel igazolása egyben

az (1) bekezdés ca) alpontja szerinti évenkénti összesen és legfeljebb 1000 munkaóra,
b) zöldség, gyümölcs termelõ esetében az (1) bekezdés d) pontja szerinti árbevétel igazolása minden további

munkajogi bizonylat nélkül egyben az (1) bekezdés cb) pontja szerinti évenkénti összesen és legfeljebb
700 munkaóra elismert tevékenység keretében végzett élõ munka ráfordítás igazolásának is minõsül.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a támogatási jogosultságonként elvárt évenkénti legalább 300 000 forintnál kisebb
árbevétel esetében az elismert tevékenység keretében végzett élõ munka ráfordítást arányosan kell figye lembe venni.

(5) A termelõ az (1) bekezdés d) pontja szerinti árbevétellel kapcsolatos nyilatkozatát saját nevére  szóló érvényes
pénzforgalmi bizonylatok alapján teheti meg, amelyeket köteles az adózás rendjére vonatkozó szabályoknak
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megfelelõ ideig megõrizni, és az ellenõrzés alkalmában azt bemutatni. Ha a termelõ az ellenõrzéskor a teljesítéséként
vállalt teljes összegrõl  szóló pénzforgalmi bizonylatokat nem tudja bemutatni, akkor azt a jogkövetkezmények
szempontjából úgy kell tekinteni, hogy a termelõ attól az évtõl kezdõdõen, amikortól a pénzforgalmi bizonylatok
teljeskörûen nem állnak rendelkezésre, véglegesen és visszavonhatatlanul kilépett a szerkezetátalakítási programból,
és az (1) bekezdés c)–d) pontja szerinti feltételt nem teljesítette.

5.  § (1) Elismert élõmunka ráfordításnak, elismert tevékenységnek – a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – csak
az a 3.  § (2) bekezdésében megjelölt településen végzett elismert tevékenység vehetõ figye lembe, amelyrõl a termelõ
nyilatkozik. A termelõ az ellenõrzés alkalmával köteles igazolni, hogy e feltétel teljesítését milyen módon teljesítette.

(2) Ha a termelõ az elismert élõ munka ráfordítást az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye keretében
meghatározott vidékfejlesztési tevékenység keretében történõ foglalkoztatással kívánja teljesíteni, akkor ebben
az esetben az általa 2009. december 31-e után újonnan foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatását lehet
figye lembe venni. A rendelkezés alkalmazásában újonnan történõ foglalkoztatásnak minõsül, ha a munkavállalót
a termelõ 2009-ben nem alkalmazta.

6.  § (1) A szerkezetátalakítási program alapján vállalt élõmunka ráfordítási kötelezettségi feltételek nem vagy csak részleges
teljesítése esetén nem teljesítési bírságként munkaóránként
a) a zöldség, gyümölcs szerkezetátalakítási programban  való részvétel esetén 1 eurót,
b) a dohány szerkezetátalakítási programban  való részvétel esetében 4 eurót kell figye lembe venni.

(2) Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítõ támogatásként nyújtott dohány termeléstõl
elválasztott támogatás igénybevételekor a dohány szerkezetátalakítási program elõ írásai teljesítési arányának
meghatározásánál azt a dohány szerkezetátalakítási programban  való részvételhez kapcsolódó, munkaórához vagy
árbevételhez kötött feltételt kell figye lembe venni, amelyet a termelõ a legkisebb mértékben teljesített.

(3) A szerkezetátalakítási programban vállalt kötelezettségek megsértése  miatt fizetendõ nem teljesítési bírságról,
valamint a szerkezetátalakítási program teljesítési arányának meghatározásáról az MVH határozatot hoz.

7.  § (1) A szerkezetátalakítási program alapján vállalt feltételek nem vagy részleges teljesítése  miatt jogkövetkezményként
alkalmazott nem teljesítési bírság az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatás igénybevételi
szabályainak megsértése  miatt alkalmazott jogkövetkezménytõl függetlenül kerül alkalmazásra.

(2) A szerkezetátalakítási program alapján vállalt feltételek teljesítésével összefüggõ elháríthatatlan külsõ ok (vis maior)
igazolására az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

3. Terület alapú támogatásként különleges támogatás igénybevétele a szerkezetátalakítási programban
 való részvétel alapján

8.  § Az egységes területalapú támogatás (SAPS) igénybevételét szolgáló 2010. évi egységes kérelem benyújtása, valamint
a 3.  § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat egyben az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 2. cikk (14) pontja, valamint
a rendeletben foglaltak szerinti különleges támogatás igénybevételére  való jogosultság megállapítására, valamint
e jogosultság alapján történõ kifizetésre vonatkozó kérelemnek minõsül.

9.  § (1) A szerkezetátalakítási programban résztvevõ termelõt a jogosult településen 2010. évi egységes terület alapú (SAPS)
támogatási kérelme alapján megállapított területe után, legfeljebb a vonatkozó referencia terület hektárszámával
megegyezõ számú támogatási jogosultság illeti meg.

(2) A szerkezetátalakítási programban  való részvételnél figye lembe vehetõ legkisebb parcellaméret – az 1122/2009/EK
bizottsági rendelet 13. cikk (9) bekezdésében foglaltaknak meg fele lõen – 0,3 hektár.

(3) A termelõt megilletõ zöldség, gyümölcs, Virginia, valamint Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási
jogosultságot az MVH a termelõ által 2010-ben benyújtott egységes kérelem, valamint a 3.  § (1) bekezdésben foglalt
nyilatkozata alapján külön-külön állapítja meg.

(4) Amennyiben a Virginia, valamint Burley dohánytermelõ a dohánytermeléshez kötött nemzeti támogatási
jogosultságát 2009. május 15-ét köve tõen másra átruházta, vagy ilyen támogatási jogosultságot megszerzett, és
amelyet a nyilvántartásban történõ átvezetés érdekében a történelmi bázis jogosultságról  szóló 106/2007. (IX. 24.)
FVM rendelet elõ írásai szerint az MVH-nak bejelentésre került, a termelõt megilletõ Virginia, valamint Burley dohány
szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok darabszámát az érintett résszel korrigált mértékre is figyelemmel kell
megállapítani.
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(5) A (3) bekezdés szerinti határozatnak tartalmaznia kell a termelõt megilletõ támogatási jogosultságok darabszámát,
azok egységértékét, valamint a referenciaterület megállapításánál figye lembe vett település nevét.

(6) A támogatási jogosultság az azt megállapító határozat jogerõre emelkedésével kerül a termelõ tulajdonába.

10.  § (1) A támogatási jogosultság egységértékét – a (2)–(4) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – a 2010-ben összes
termelõ részére jóváhagyott zöldség, gyümölcs, Virginia, valamint Burley dohány referencia terület, és az EMGA-ból
a rendeletben meghatározott zöldség, gyümölcs, Virginia, valamint Burley dohány szerkezetátalakítására elkülönített
összeg hányadosaként jogszabály egyes termékenként külön-külön euróban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásakor a zöldség szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékének
megállapításához a gyümölcs szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékét 0,636-del kell szorozni.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásakor a Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékének
megállapításához a Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékét 0,897-del kel szorozni.

(4) A gyümölcs és a Virginia dohány támogatási jogosultság egységértékét a 2. melléklet szerinti képlet alapján kell
meghatározni.

(5) A támogatási jogosultság egységértéke a közösségi jogi aktusban meghatározott esetben és jogszabályban
meghatározottak szerint csökkenthetõ.

11.  § A zöldség, gyümölcs szerkezetátalakítási támogatási jogosultság egységértékének megállapításakor összesen
legfeljebb 9 millió euró vehetõ figye lembe.

12.  § A Virginia, a Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság darabszámának és egységértékének
megállapításakor legfeljebb 5858 hektár és 22,1262 millió euró vehetõ figye lembe.

13.  § (1) A termelõ a rendeletben foglaltak szerinti különleges támogatást az õt megilletõ támogatási jogosultságok
aktiválásával veheti igénybe. E rendelkezés alkalmazásában a támogatási jogosultság aktiválásának a referencia
területen található, a támogatási jogosultság darabszámának megfelelõ hektárszámú mezõgazdasági földterület
használata alapján egységes területalapú támogatás igénybevétele minõsül.

(2) Amennyiben a termelõ a jogosult területen az õt megilletõ támogatási jogosultságok darabszámának megfelelõ
hektárszámnál kisebb terület alapján vesz igénybe egységes területalapú támogatást, azt úgy kell tekinteni, hogy
a termelõ a tárgyév január 1-jével az érintett rész vonatkozásában a jogszabály erejénél fogva véglegesen és
visszavonhatatlanul kilépett a szerkezetátalakítási programból.

(3) A termelõ az õt megilletõ különleges támogatást 2011-tõl kezdõdõen az egységes kérelemben tett nyilatkozatával
veheti igénybe.

14.  § (1) A támogatási jogosultság – közösségi jogi aktus vagy közösségi jogi aktus alapján kiadott jogszabály eltérõ
rendelkezése hiányában – a rendeletben foglalt feltételek teljesítése esetén a támogatási idõszakban
egységértékének megfelelõ összegben területalapú támogatásként különleges támogatás igénybevételére jogosít.

(2) A különleges támogatás – a közösségi jogi aktusban, valamint a rendeletben foglalt feltételek teljesítése esetén –
az egységes területalapú támogatásra (SAPS) vonatkozó szabályoknak meg fele lõen és annak összegén felül jár.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásakor a támogatási jogosultságok számának és egységértékének szorzatából kapott összeget
úgy kell felosztani, hogy a tárgyévben jóváhagyott egységes területalapú támogatásra (SAPS) figye lembe vett
földterület minden hektárjára jutó összegét egységesen meg kell növelni.

(4) Az MVH a (3) bekezdés szerinti támogatásról a termelõt megilletõ egységes területalapú támogatásra (SAPS)  való
jogosultsággal egyidejûleg határoz.

15.  § (1) A termelõ a tárgyévet megelõzõ év december 31-éig jogkövetkezmény alkalmazása nélkül egészben vagy részben, de
az érintett rész vonatkozásában véglegesen és visszavonhatatlanul közokiratban vagy teljes bizonyító erejû
magánokiratban tett nyilatkozattal kiléphet a szerkezetátalakítási programból.

(2) A jogkövetkezmények alkalmazása szempontjából az (1) bekezdésben foglaltak szerinti nyilatkozatot az MVH részére
kell megtenni, valamint a nyilatkozatnak az MVH-hoz  való benyújtása napját kell figye lembe venni.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti nyilatkozatot tevõ termelõ a tárgyévtõl kezdõdõen a szerkezetátalakítási
program hátralevõ idõszakára különleges támogatás igénybevételére nem jogosult.
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16.  § (1) A zöldség, gyümölcs szerkezetátalakítási támogatási jogosultság kizárólag
a) a szerkezetátalakítási programba bejelentkezett bármelyik zöldség, gyümölcs termelõre, valamint
b) a gazdaság átadási támogatást igénybe vevõ termelõ által bármely, a gazdaságot átvevõ személyre
ruházható át.

(2) A Virginia, a Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság kizárólag
a) szerkezetátalakítási programba bejelentkezett bármely Virginia, Burley dohánytermelõre, valamint
b) a gazdaság átadási támogatást igénybe vevõ termelõ által bármely, a gazdaságot átvevõ személyre
ruházható át.

(3) A támogatási jogosultság átruházása esetén a nyilvántartásba történõ átvezetés iránti kérelmet az MVH által
rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

(4) A rendelet alkalmazásában az örököst, jogi személy termelõ szervezeti átalakulása  miatti jogutódot, valamint azt
a személyt, akire, vagy amelyre a támogatási jogosultságot átruházták, a szerkezetátalakítási programba
bejelentkezett termelõnek kell tekinteni.

(5) Az (1) bekezdés b) pontjában, a (2) bekezdés b) pontjában és a (4) bekezdésben felsorolt esetekben a termelõ összes
támogatási jogosultsága csak együttesen ruházható át.

17.  § A kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a közösségi jogi aktuson alapuló
jogkövetkezményeket az e rendelet alapján igénybe vett emelt összegû támogatásra figyelemmel kell alkalmazni.

4. Záró rendelkezések

18.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

19.  § Ez a rendelet
a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási

rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes
támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról,
valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi
rendeletnek,

b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes
támogatási rendszerek létrehozásáról  szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében elõírt egységes támogatási
rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról  szóló, 2009. október 29-i 1120/2009/EK
bizottsági rendeletnek, valamint

c) a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenõrzési rendszer tekintetében, az említett
rendeletben létrehozott, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek
keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK
tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer
keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról  szóló, 2009. november 30-i
1122/2009/EK rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 29/2010. (III. 30.) FVM rendelethez

Zöldség, gyümölcs referencia adatok

A B C

Hasznosítási kód a termelõ által
2009. évben benyújtott egységes kérelem alapján

Minimális hektáronkénti tõszám
(db)

1. spárga ZOL14
2. fûszerpaprika ZOL 27
3. torma ZOL 36
4. dinnye GYU01
5. cseresznye ULT17 400
6. sárgabarack ULT04 400
7. meggy ULT16 400
8. körte ULT15 800
9. õszibarack ULT03 500

10. alma ULT01 800
11. szilva UKLT06 400

2. melléklet a 29/2010. (III. 30.) FVM rendelethez

A gyümölcs és a Virginia dohány támogatási jogosultság egységértékének kiszámítása

1. TÁMgy = 9  000 000 Euró/ (TERz 0,636 + TERgy)
ahol:
TÁMgy: a gyümölcs támogatási jogosultság egységértéke
TERz: 2010-ben a zöldség támogatási jogosultságok aktiválásához megállapított összes terület
TERgy: 2010-ben a gyümölcs támogatási jogosultságok aktiválásához megállapított összes terület

2. TÁMv = 22,126,200 Euró/ (TERb 0897 + TERv)
ahol:
TÁMv: a Virginia támogatási jogosultság egységértéke
TERb: a 2010-ben a Burley támogatási jogosultságok aktiválásához megállapított összes terület
TERv: 2010-ben a Virginia támogatási jogosultságok aktiválásához megállapított összes terület

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 30/2010. (III. 30.) FVM rendelete
a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól  szóló
7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl  szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2) bekezdés 1., 6. és 7. pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1.  § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1.  § (1) A növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól  szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
(a továb biak ban: R.) 33.  § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az MgSzH területi szervének nyilvántartásba kell vennie és egyedi azonosító számmal kell ellátnia
a) a 6. számú melléklet A. részében meghatározott növények, növényi termékek, egyéb anyagok, az 5. számú
melléklet A. részének II. szakaszában felsorolt lágyszárú palánták – különösen Capsicum annuum, Lycopersicon
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lycopersicum, Musa L., Nicotiana L., Solanum melongena –, továbbá Helianthus annuus, Lycopersicon lycopersicum,
Medicago sativa, Phaseolus L. vetõmagvai, valamint áruburgonya termelõit, elõállítóit, felvásárlóit, gyûjtõraktározóit,
nagykereskedelmi forgalmazóit,
b) a Citrus, Fortunella, Poncirus fajok termésének gyûjtõraktározóit,
c) a 6. számú melléklet B. részében meghatározott növények importõreit, valamint
d) a 23. számú melléklet szerinti jelzést alkalmazó, feldolgozatlan nyersfából fa csomagolóanyagot elõállító üzemet,
továbbá a faanyagok és fa csomagolóanyagok kezelését végzõ üzemet
(a továb biak ban együtt: nyilvántartásra kötelezett).
(2) Amennyiben a zárlati károsítók elterjedésének veszélye nem áll fenn,
a) mentesül az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettség alól az a termelõ, aki a teljes növény, növényi
termék vagy egyéb anyagkészletét saját célra használja, valamint az a kistermelõ, aki teljes növény, növényi termék
vagy egyéb anyagkészletét a helyi piacon végsõ felhasználás céljából értékesíti (helyi forgalmazás), ez utóbbi azonban
nem vonatkozik a 6. számú melléklet A. részének 1.1., 1.4., 1.5. és 2.1. pontjaiban felsorolt fásszárú szaporítóanyagokat,
valamint az 1.3. pont alatti vetõburgonyát elõállító kistermelõkre;
b) az (1) bekezdés nem vonatkozik növények, növényi termékek, élelmiszerek és állati takarmányok kis
mennyiségének szállítására, amennyiben azokat a tulajdonos vagy az átvevõ nem üzemi célra vagy nagykereskedelmi
forgalmazónak (viszonteladónak) történõ eladásra vagy akkor, ha szállítás közbeni fogyasztásra szánja, azonban
6. számú melléklet A. rész 1.1., 1.4., 1.5. és 2.1. pontjaiban felsorolt fásszárú szaporítóanyagok, valamint az 1.3. pont
alatti vetõburgonya kis mennyiségének szállítása során be kell tartani az (1) bekezdésben foglaltakat, ha a szállítás célja 
eladás;
c) az a) pont szerinti, kistermelõi mentesség csak a szabadföldi áruburgonyát 1 ha alatti, a termesztõ-berendezésben
hajtatott áruburgonyát 0,3 ha alatti területen termelõkre érvényesíthetõ, a b) pont szerinti, kis mennyiségek
szállítására és forgalmazására szolgáló mentesség nem érvényesíthetõ.”

(2) Az R. 33.  § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A 23. számú melléklet szerinti jelzést akkor lehet feltüntetni, ha a fa csomagolóanyag elõállítása,  illetve kezelése
megfelel a 23. számú melléklet elõ írásainak, és ez alapján az MgSzH területi szerve a jelzésben feltüntetendõ
növény-egészségügyi nyilvántartási számot megadja. Hõkezelés esetén a megfelelést az üzemnek akkreditált vizsgáló 
intézet tanúsítványával kell igazolnia.”

2.  § Az R. 36/C. és 36/D.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„36/C.  § A növényútlevelet
a) az MgSzH területi szerve, vagy
b) igazolási rendszerben termesztett (fémzárolt vagy certifikált) szaporítóanyag esetén, amennyiben a növény-
egészségügyi feltételek teljesítését az MgSzH területi szerve igazolta, az MgSzH erre jogosult szervezeti egysége, vagy
c) az MgSzH területi szerve eseti felhatalmazása alapján a termelõ, elõállító, felvásárló, gyûjtõraktározó, forgalmazó,
importõr
állítja elõ és – ha szükséges – tárolja.
36/D.  § (1) A növényútlevél kibocsátásán annak elkészítését (ideértve az adatok kitöltését), valamint nyomtatását és
– ha szükséges – tárolását kell érteni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak biztosítása érdekében a 36/C.  § a) és b) pontjában meghatározott hatóságok:
a) gondoskodnak arról, hogy a 36/C.  § c) pontja szerinti termelõ, elõállító, felvásárló, gyûjtõraktározó, forgalmazó
vagy importõr a növényútlevél kiállításáért vagy az arra történõ felhatalmazásért vagy csereútlevél kiállításáért
hozzájuk folyamodjon,
b) ahol szükséges, az 5/B.  § (1) és (3) bekezdésében elõírt és a 34.  § és a 35.  § (2) bekezdése rendelkezéseinek
meg fele lõen végrehajtott ellenõrzések, vagy a 33.  §-ban,  illetve a 36/E.  §-ban meghatározott követelmények alapján
meghatározzák a vizsgálatköteles árukra alkalmazandó korlátozásokat, és ennek meg fele lõen a növényútlevél területi
érvényességét, vagy meghatározzák az említett növényútlevél cseréjét, valamint a kitöltendõ adatok körét,
c) gondoskodnak arról, hogy az információt nyomtatott betûkkel vagy teljes egészében írógéppel töltsék ki;
a növények vagy növényi termékek tudományos nevét latinul kell feltüntetni; az igazolatlan módosítások vagy
törlések érvénytelenné teszik a növényútlevelet,
d) gondoskodnak arról, hogy ha a vizsgálatköteles árut az adott védett zónára megfelelõnek találták, az erre
vonatkozó, a 24. számú melléklet szerinti kódot a ZP (zona protecta) megkülönböztetõ jelzéssel feltüntessék
a növényútlevélen, amely azt jelenti, hogy a termék alkalmas a védett zónába  való belépésre,
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e) gondoskodnak arról, hogy ha egy növényútlevelet az Európai Unión kívülrõl származó engedélyköteles termék
számára adnak ki, a növényútlevelet a származási ország vagy, ahol ez szükséges, a növényútlevélen szereplõ küldõ
ország feltüntetésével használják,
f) gondoskodnak arról, hogy ha egy növényútlevél helyébe csereútlevelet kell kiadni, a csereútlevélnek is a 36/B.  §
(1) bekezdésben leírtaknak kell megfelelnie; az eredetileg nyilvántartásba vett elõállító vagy importõr
növény-egészségügyi nyilvántartási számát is fel kell tüntetni a növényútlevélen az „RP” (replacement passport)
megkülönböztetõ jelzéssel, ami azt jelenti, hogy a növényútlevél egy másik növényútlevél cseréjére szolgál,
g) eljuttatják a növényútlevelet a felhasználókhoz, vagy felhatalmazzák a 36/C.  § c) pontja szerinti termelõt, elõállítót,
felvásárlót, gyûjtõraktározót, forgalmazót vagy importõrt, hogy az elõ írásoknak meg fele lõen használja azt,
h) gondoskodnak arról, hogy a növényútlevél címke részét a 36/C.  § c) pontja szerinti termelõ, elõállító, felvásárló,
gyûjtõraktározó, forgalmazó vagy importõr, saját felelõsségére, úgy csatolja a növényekhez, növényi termékekhez
vagy más anyagokhoz, azok csomagolásához vagy az azokat szállító jármûhöz, hogy ne lehessen a címkét újra
felhasználni.
(3) Ha a 36/C.  § c) pontja szerinti termelõ, elõállító, felvásárló, gyûjtõraktározó, forgalmazó vagy importõr olyan védett
zónába szándékozik vizsgálatköteles árut szállítani, ahová nem rendelkezik érvényes növényútlevéllel, az MgSzH
ille té kes területi szerve megvizsgálja azt és meghatározza, hogy a termék alkalmas-e az adott védett zónába  való
belépésre. Ilyen esetben a kérelmezõnek a kiszállítást megelõzõen idõben tájékoztatnia kell az MgSzH ille té kes területi 
szervét ilyen irányú szándékáról, és azzal egyidõben folyamodnia kell a megfelelõ növényútlevélért.”

3.  § Az R. 36/E.  § (4) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A növényútlevél egy késõbbi idõpontban és az Európai Unió bármely részében felcserélhetõ egy másik növényútlevéllel
az alábbi rendelkezéseknek meg fele lõen:]
„c) a csereútlevelet a kérelmezõ telephelye szerint ille té kes MgSzH területi szerve adhatja ki abban az esetben,
ha az érintett termék azonossága garantálható,  illetve az 1. és a 2. számú mellékletben felsorolt károsítók fertõzésének
veszélye nem állt fenn a feladás óta,
d) a csereútlevélnek tartalmaznia kell a csereútlevélre vonatkozó jelölést, az eredeti termelõ növény-egészségügyi
nyilvántartási számát, valamint – a növény-egészségügyi állapot megváltozása esetén – az adott változásért felelõs
természetes vagy jogi személy növény-egészségügyi nyilvántartási számát is.”

4.  § Az R. 51.  § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 6. számú melléklet B. részében felsorolt növényekbõl, növényi termékekbõl és egyéb anyagokból álló vagy azokat
tartalmazó szállítmányok importõreinek vagy vámügyintézéssel megbízott képviselõinek az 50/A.  § szerinti vám eljá rás alá
vonáshoz be kell nyújtani a szállítmányra vonatkozó okmányt vagy nyilatkozatot, amely legalább a következõ adatokat
tartalmazza:]
„d) az importõr (2) bekezdés szerinti növény-egészségügyi nyilvántartási számát.”

5.  § Az R. 55/B.  § (9) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az értesítés tartalmazza]
„d) az importõr nevét, címét és növény-egészségügyi nyilvántartási számát,”

6.  § (1) Az R. 69.  § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ez a rendelet a következõ közösségi jogi aktusoknak  való megfelelést szolgálja:]
„b) A Tanács 2007/33/EK irányelve (2007. június 11.) a burgonya-fonálféreg elleni védekezésrõl és a 69/465/EGK
irányelv hatályon kívül helyezésérõl,”

(2) Az R. 69.  § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ez a rendelet a következõ közösségi jogi aktusoknak  való megfelelést szolgálja:]
„o) a Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 22.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek
a Közösségbe történõ behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekrõl, valamint
az azt módosító,
1. a Bizottság 2001/33/EK, 2002/28/EK, 2002/36/EK, 2003/22/EK, 2003/47/EK, 2003/116/EK, 2004/31/EK, 2004/70/EK,
2004/102/EK, 2005/16/EK, 2005/77/EK, 2006/14/EK, 2006/35/EK, 2007/41/EK, 2008/64/EK, 2008/109/EK, 2009/7/EK,
2009/118/EK és 2010/1/EU irányelve, valamint a Tanács 2002/89/EK, 2005/15/EK irányelve,
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2. az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint
az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történõ megfelelés
ellenõrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenõrzésekrõl,”

(3) Az R. 69.  § (2) bekezdés 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ez a rendelet a következõ közösségi határozatoknak  való megfelelést szolgálja]
„6. a Bizottság 2004/4/EK határozata (2003. december 22.) a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith elterjedése
elleni, Egyiptomra vonatkozó szükséghelyzeti intézkedések tagállamok által történõ meghozatalának ideiglenes
engedélyezésérõl, valamint az azt módosító 2004/836/EK, 2005/840/EK, 2006/749/EK, 2007/842/EK, 2008/857/EK
és 2009/839/EK bizottsági határozat,”

(4) Az R. 69.  § (2) bekezdés 12. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ez a rendelet a következõ közösségi határozatoknak  való megfelelést szolgálja]
„12. a Bizottság 2006/133/EK határozata (2006. február 13.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al. (a fenyõfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más területeire
vonatkozó ideiglenes kiegészítõ intézkedéseknek a tagállamok számára történõ elõ írásáról, valamint az azt módosító
2008/341/EK, 2008/378/EK, 2008/684/EK, 2008/790/EK, 2008/954/EK, 2009/420/EK, 2009/462/EK és 2009/993/EK
bizottsági határozat,”

(5) Az R. 69.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ez a rendelet a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek
elismerésérõl  szóló, 2008. július 4-i 690/2008/EK bizottsági rendelet, valamint az azt módosító 17/2010/EU bizottsági
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

7.  § (1) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.
(2) Az R. 4. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.
(3) Az R. 5. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.
(4) Az R. 6. számú melléklete e rendelet 4. számú melléklete szerint módosul.
(5) Az R. 7. számú melléklete e rendelet 5. számú melléklete szerint módosul.
(6) Az R. 8. számú melléklete e rendelet 6. számú melléklete szerint módosul.
(7) Az R. 9. számú melléklete e rendelet 7. számú melléklete szerint módosul.
(8) Az R. 17. számú melléklete e rendelet 8. számú melléklete szerint módosul.
(9) Az R. 24. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

8.  § Ez a rendelet a következõ közösségi jogi aktusoknak  való megfelelést szolgálja:
a) a Bizottság 92/90/EGK irányelve (1992. november 3.) a növények, növényi termékek,  illetve egyéb áruk termelõi és 

importõrei kötelezettségeinek, valamint nyilvántartásba vételük részleteinek megállapításáról,
b) a Bizottság 92/105/EGK irányelve (1992. december 3.) egyes növények, növényi termékek,  illetve egyéb áruk

Közösségen belüli mozgásához használandó növényútlevelek bizonyos mértékû egységesítésének
megállapításáról, valamint az ilyen növényútlevelek kibocsátásával kapcsolatos részletes eljárások, továbbá azok
pótlásával kapcsolatos részletes eljárások és feltételek megállapításáról, valamint az azt módosító, a Bizottság
2005/17/EK irányelve,

c) a Bizottság 93/50/EGK irányelve (1993. június 24.) a 77/93/EGK tanácsi irányelv V. számú mellékletének
„A” részében fel nem sorolt egyes növények termesztõi,  illetve az ilyen növények termesztési körzeteiben lévõ
raktárak vagy szállítási központok hivatalos nyilvántartásba vételérõl,

d) a Tanács 2007/33/EK irányelve (2007. június 11.) a burgonya-fonálféreg elleni védekezésrõl és a 69/465/EGK
irányelv hatályon kívül helyezésérõl,

e) a Bizottság 2008/61/EK irányelve (2008. június 17.) a 2000/29/EK tanácsi irányelv I–V. mellékletében szereplõ
károsító szervezetek, növények, növényi eredetû termékek és egyéb áruk kísérlet vagy tudományos célú
tevékenység, valamint fajtaszelekciós munka céljából a Közösség területére, vagy annak egyes védett övezeteibe
történõ beléptetésére vagy ezeken belüli mozgatására vonatkozó feltételek megállapításáról,

f) a Bizottság 2009/118/EK irányelve (2009. szeptember 9.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító
szervezeteknek a Közösségbe történõ behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési
intézkedésekrõl  szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv II–V. mellékletének módosításáról,
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g) a Bizottság 2010/1/EU irányelve (2010. január 8.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek
a Közösségbe történõ behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekrõl  szóló
2000/29/EK tanácsi irányelv II–V. mellékletének módosításáról,

h) a Bizottság 2009/420/EK határozata (2009. május 28.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. 
(a fenyõfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más területeire
vonatkozó ideiglenes kiegészítõ intézkedéseknek a tagállamok számára történõ elõ írásáról  szóló 2006/133/EK
határozat módosításáról,

i) a Bizottság 2009/462/EK határozata (2009. június 12.) a körülhatárolt területeken kívülrõl származó fogékony
faanyagokra vonatkozó alkalmazási idõpont tekintetében a 2009/420/EK határozattal módosított 2006/133/EK
határozat melléklete 1. pontjának d) alpontjától  való eltérésrõl,

j) a Bizottság 2009/839/EK határozata (2009. november 13.) a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith
elterjedése elleni, Egyiptomra vonatkozó szükséghelyzeti intézkedések tagállamok által történõ meghozatalának
ideiglenes engedélyezésérõl  szóló 2004/4/EK határozat módosításáról,

k) a Bizottság 2009/993/EK határozata (2009. december 17.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle
et al. (a fenyõfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más
területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítõ intézkedéseknek a tagállamok számára történõ elõ írásáról  szóló
2006/133/EK határozat módosításáról,

l) a Bizottság 17/2010/EU rendelete (2010. január 8.) a 690/2008/EK rendeletnek az olaszországi Velence megye
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. esetében védett övezetté nyilvánítása tekintetében történõ módosításáról.

9.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba és az azt követõ napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti

a) az R. 69.  § (1) bekezdés p) pontja,
b) az R. 2. számú melléklete B része a) pontjának 8. alpontja,
c) az R. 5. számú melléklete B részének táblázatát megelõzõ szövegrész.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 30/2010. (III. 30.) FVM rendelethez

1. Az R. 2. számú melléklete A. rész II. szakasz a) pont 5. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Károsító A fertõzés tárgya]
„5. Ditylenchus destructor Thorne Ültetésre szánt Crocus L. virághagymái és gumói, a Gladiolus

Toum. ex L. nemzetség törpe fajtái és azok hibridjei, úgymint
Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet,
Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus
tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss, Tulipa L.,
valamint az ültetésre szánt burgonyagumók (Solanum
tuberosum L.)”

2. Az R. 2. számú melléklete B. rész b) pont 2. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Károsító A fertõzés tárgya Védett zóna (zónák)]
„2.  Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. 
et al.

Az alábbi nemzetségekhez tartozó
növények részei, a termés, vetõmag
és ültetésre szánt növények
kivételével, de beleértve
a beporzásra szolgáló élõ pollent:
Amelanchier Med., Chaenomeles
Lindl., Cotoneaster Ehrh.,
Crataegus L., Cydonia Mill.,
Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,
Mespilus L., Photinia davidiana
(Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem.,
Pyrus L. és Sorbus L.

Spanyolország, Észtország,
Franciaország (Korzika), Írország,
Olaszország (Abruzzo, Apúlia,
Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna (Parma és Piacenza 
megye) Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia (Mantua megye
kivételével) Marche, Molise,
Piedmont, Szardinia, Szicília,
Toscana, Umbria, Valle d’Aosta,
Veneto (kivéve: Rovigo és Velence
megye, valamint Padova megyében 
Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani,
Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano,
Vescovana közigazgatási terület és
Verona megyében az A4
autópályától délre fekvõ terület),
Lettország, Litvánia, Portugália,
Szlovénia (Gorenjska, Koroška,
Maribor and Notranjska régiókat
kivéve), Szlovákia [Blahó,
Felsõvámos és Ekecs
(Dunaszerdahely megye),
Garamdamásd és Garamkelecsény
(Lõcse megye), Málnapatak (Poltár
megye), Tornagörgõ (Rozsnyó
megye), Nagyrépény (Topolcsány
megye), Nagykázmér, Legenye,
Kisgéres, Szenteske és Zétény
(Tõketerebes megye) települések
kivételével], Finnország, az Egyesült
Királyság (Észak-Írország,
Man-sziget és a Csatorna-szigetek)”

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 46. szám 11995



3. Az R. 2. számú melléklete B. rész c) pont 1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Károsító A fertõzés tárgya Védett zóna (zónák)]
„1. Cryphonectria parasitica
(Murrill.) Barr.

Faanyag, kivéve a kérgezett fát,
továbbá a Castanea Mill hántolt
fakérge

Csehország, Írország, Svédország,
Egyesült Királyság (Man-sziget
kivételével)”

2. számú melléklet a 30/2010. (III. 30.) FVM rendelethez

Az R. 4. számú melléklete B. részének 1. és 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Leírás Védett zóna (zónák)]
„1. Az A. rész 9., 9.1. és 18. pontjában felsorolt
növényekre vonatkozó rendelkezések egyidejû
fenntartásával – megfelelõ esetben – az alábbi
nemzetségekhez tartozó növények és az azok
megporzására szolgáló élõ virágpor: Amelanchier
Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia
Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill, Mespilus L.,
Pyracantha Roem., Pyrus L. és Sorbus L., a termés és
a vetõmag kivételével, amelyek az Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek
elismert harmadik országokon kívüli harmadik
országokból származnak (Svájc kivételével), vagy
amelyekben a vonatkozó Növény-egészségügyi
Intézkedések Nemzetközi Szabványának
meg fele lõen károsítómentes területeket létesíteszik
az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítóval
kapcsolatban és azokat annak ismerik el.

Spanyolország, Észtország, Franciaország (Korzika), Írország,
Olaszország (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna (Parma és Piacenza megye) Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (Mantua megye kivételével)
Marche, Molise, Piedmont, Szardinia, Szicília, Toscana,
Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (kivéve: Rovigo és Velence
megye, valamint Padova megyében Castelbaldo, Barbona,
Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana
közigazgatási terület és Verona megyében az A4 autópályától 
délre fekvõ terület), Lettország, Litvánia, Portugália, Szlovénia 
(Gorenjska, Koroška, Maribor and Notranjska régiókat kivéve),
Szlovákia [Blahó, Felsõvámos és Ekecs (Dunaszerdahely
megye), Garamdamásd és Garamkelecsény (Lõcse megye),
Málnapatak (Poltár megye), Tornagörgõ (Rozsnyó megye),
Nagyrépény (Topolcsány megye), Nagykázmér, Legenye,
Kisgéres, Szenteske és Zétény (Tõketerebes megye)
települések kivételével], Finnország, az Egyesült Királyság
(Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)

2. Az A. rész 9., 9.1. és 18. pontjában felsorolt
növényekre vonatkozó rendelkezések egyidejû
fenntartásával – megfelelõ esetben – az alábbi
nemzetségekhez tartozó növények és az azok
megporzására szolgáló élõ virágpor: Cotoneaster
Ehrh. és Photinia davidiana (Dcne.) Cardot. a termés
és a vetõmag kivételével, amely növények az Erwinia 
amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek
elismert harmadik országokon kívüli harmadik
országokból származnak, vagy amelyekben
a vonatkozó Növény-egészségügyi Intézkedések
Nemzetközi Szabványának meg fele lõen
károsítómentes területeket létesíteszik az Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítóval
kapcsolatban és azokat annak ismerik el.

Spanyolország, Észtország, Franciaország (Korzika), Írország,
Olaszország (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna (Parma és Piacenza megye) Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (Mantua megye kivételével)
Marche, Molise, Piedmont, Szardinia, Szicília, Toscana,
Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (kivéve: Rovigo és Velence
megye, valamint Padova megyében Castelbaldo, Barbona,
Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana
közigazgatási terület és Verona megyében az A4 autópályától 
délre fekvõ terület), Lettország, Litvánia, Portugália, Szlovénia 
(Gorenjska, Koroška, Maribor and Notranjska régiókat kivéve),
Szlovákia [Blahó, Felsõvámos és Ekecs (Dunaszerdahely
megye), Garamdamásd és Garamkelecsény (Lõcse megye),
Málnapatak (Poltár megye), Tornagörgõ (Rozsnyó megye),
Nagyrépény (Topolcsány megye), Nagykázmér, Legenye,
Kisgéres, Szenteske és Zétény (Tõketerebes megye)
települések kivételével], Finnország, az Egyesült Királyság
(Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)”
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3. számú melléklet a 30/2010. (III. 30.) FVM rendelethez

1. Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakasz 16.5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges elõ írások]
„16.5. A Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
nemzetségekbe tartozó növényfajok és hibridjeik
harmadik országból származó termése, ahol
a termésben a Thephritidae nem európai
populációja elõfordul

A 16.1., 16.2. és 16.3. pontokban meghatározott termésre
alkalmazandó elõ írások egyidejû fenntartásával, hatósági
nyilatkozat kell arról, hogy
a) a termés a meghatározott károsítótól mentes területrõl
származik, vagy
b) a károsító egyetlen tünetét sem észlelték a termõhelyen és 
annak közvetlen környezetében a legutolsó teljes vegetációs
idõszak kezdete óta, a betakarítást megelõzõ 3 hónap során
legalább havonta elvégzett hatósági szemlék alkalmával, és
a termõhelyen betakarított termésen a hatósági vizsgálat
során nem észlelték a hivatkozott károsító tünetét, vagy
c) a termésbõl vett reprezentatív mintán végzett hatósági
vizsgálat alapján, a termésen a károsító fejlõdésének egyetlen 
stádiumában sem fordult elõ, vagy
d) a termést meg fele lõen kezelték (gõzölés, hûtés vagy
gyorsfagyasztás), amely hatásosnak bizonyult a károsító ellen
anélkül, hogy a termésen kárt okozott volna, vagy ha mindez
nem volt alkalmazható, vegyszeres kezelést végeztek,
amennyiben azt jogszabályi rendelkezés lehetõvé teszi.”

2. Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakasz 34. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges elõ írások]
„34. Növényhez tapadó vagy kísérõ talaj és
termesztõ közeg, amely teljesen vagy részben
talajból vagy szilárd szerves anyagokból, például
növényi részbõl, humuszból – beleértve a tõzeget
vagy a fakérget – vagy bármely szilárd szervetlen
anyagból áll, és a növény életképességének
fenntartását szolgálja, és amely az alábbi
országokból származik:
a) Törökország,
b) Belorusszia, Grúzia, Moldávia, Oroszország,
Ukrajna,
c) Európán kívüli országok, Algéria, Egyiptom,
Izrael, Líbia, Marokkó és Tunézia kivételével

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a termesztõközeg az elültetés idején
– talajtól és szerves anyagtól mentes volt, vagy
– rovartól és káros fonalféregtõl mentes volt és megfelelõ
vizsgálatot, hõkezelést vagy gázosítást végeztek az egyéb
károsítóktól  való mentesség biztosítására, vagy
– megfelelõ hõkezelést vagy gázosítást végeztek
a károsítóktól  való mentesség biztosítására, és
b) az elültetés óta
– megfelelõ intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy
a termesztõközeg a károsítóktól mentes maradjon, vagy
– a szállítást megelõzõ két héten belül, a növényekrõl
a termesztõközeget letisztították, a szállítás során
az életképességük fenntartásához szükséges minimális
mennyiség kivételével, valamint átültetés esetén, az erre
a célra használt termesztõközeg megfelel az a) pontban elõírt
követelményeknek.”
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3. Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakasz 46. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges elõ írások]
„46. Az olyan országból származó, ültetésre szánt
növény, a vetõmag, a hagymagumó, a hagyma és
a rizóma kivételével, ahol az alább meghatározott
károsítók elõfordulnak:
– Bean golden mosaic virus
– Cowpea mild mottle virus
– Lettuce infectious yellows virus
– Pepper mild tigré virus
– Squash leaf curl virus
– a Bemisia tabaci Genn. által átvitt más vírusok
a) Ahol a Bemisia tabaci Genn. nem európai
populációi vagy a meghatározott károsítók más
vektorai nem fordulnak elõ
b) Ahol a Bemisia tabaci Genn. nem európai
populációi vagy a meghatározott károsítók más
vektorai elõfordulnak

A 4. számú melléklet A. részének 13. pontjában, valamint
a 25.5., 25.6., 32.1., 32.2., 32.3., 35.1., 35.2., 44., 45.1., 45.2, és
45.3. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó
elõ írások egyidejû fenntartásával

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a felsorolt károsítók
egyetlen tünetét sem észlelték a növényen a teljes vegetációs 
idõszak alatt.
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a felsorolt károsítók
egyetlen tünetét sem észlelték meghatározott idõszak során
a növényen és
a) a növény a Bemisia tabaci Genn. kártevõtõl és a felsorolt
károsítók más vektorától mentes területekrõl származik, vagy
b) a termõhely mentes a Bemisia tabaci Genn. kártevõtõl és
a felsorolt károsítók más vektoraitól a megfelelõ
idõközönként elvégzett hatósági szemle alapján, vagy
c) a növényeket a Bemisia tabaci Genn. károsítótól  való
mentesítés érdekében megfelelõ kezelésnek vetették alá.”

4. Az R. 5. számú melléklet A. rész II. szakasz 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges elõ írások]
„2.
a) A körülhatárolt területekrõl – amelyek részben
a fenyõfa fonalférge ismert elõfordulási területeibõl,
részben pedig az e területek körül pufferzónaként
szolgáló, legalább 20 km szélességû területekbõl
állnak – származó „fogékony növények” úgymint
az Abies Mill., Cedrus Trew., Larix Mill., Picea A. Dietr.,
Pinus L., Pseudotsuga Carr. és Tsuga Carr. (a
termések és a magok kivételével)

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a „fogékony növények”
megfelelnek a 2006/133/EK bizottsági határozatban foglalt
követelményeknek.
– a növényeket hatóságilag ellenõrizték és
a Bursaphelenchus xylophilus károsítótól és az azáltal okozott
tünetektõl mentesnek találták, és
– a termõhelyen vagy annak közvetlen környezetében
az utolsó teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem észleltek
Bursaphelenchus xylophilusra utaló tüneteket.

b) A körülhatárolt területeirõl származó, a 2.
a) pontban említett tûlevelûek faanyaga és hántolt
fakérge a következõ formájú faanyagok kivételével:
– faforgács, fûrészpor, fahulladék vagy más
törmelék, amely egészében vagy részben
e tûlevelûekbõl származik,
– csomagolóládák, rekeszek vagy hordók,
– raklapok, keretezett rakodólapok és egyéb
raklapok,
– alátétfa, térköztartók és állványok, beleértve
azokat, amelyek nem tartották meg természetes
hengeres felszínüket

A 2006/133/EK bizottsági határozattal összhangban hatósági
nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag és a hántolt kéreg
Bizottság által elfogadott jegyzékben szereplõ, a felelõs
hatóság által engedélyezett feldolgozóüzemben végzett
olyan megfelelõ hõkezelésen esett át, amely során annak
belseje az élõ Bursaphelenchus xylophilus-tól  való mentesítés 
céljából 30 percen át elérte a legalább 56 °C-os
maghõmérsékletet.

c) A körülhatárolt területeirõl származó egészében
vagy részben a 2. a) pontban említett tûlevelûekbõl
származó faforgács, fûrészpor, fahulladék vagy más
törmelék faanyaga

A 2006/133/EK bizottsági határozattal összhangban hatósági
nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag átesett a Bizottság által
elfogadott jegyzékben szereplõ, a felelõs hatóság által
engedélyezett feldolgozóüzemben végzett megfelelõ
gázosító kezelésen.
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d) A körülhatárolt területeirõl származó egészében
vagy részben a 2. a) pontban említett tûlevelûekbõl
származó fogékony faanyaga az alábbi formában:
– alátétfa, térköztartók és állványok, beleértve
azokat is, amelyek nem tartották meg természetes
hengeres felszínüket; továbbá csomagolóláda,
rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag, ideértve
a bortartó dobozokat, – a teljes egészükben
legfeljebb 6 mm vastagságú faanyagból készült
dobozok kivételével – raklap, keretezett rakodólap
és egyéb raklap,  illetve raklapkeret, függetlenül
attól, hogy ténylegesen használják-e bármilyen
áruszállításhoz vagy sem.

A 2006/133/EK bizottsági határozattal összhangban hatósági
nyilatkozat kell arról, hogy a FAO növény-egészségügyi
intézkedésekre vonatkozó 15. számú nemzetközi
szabványának (A nemzetközi kereskedelemben használt fa
csomagolóanyag szabályozására vonatkozó irányelvek)
I. számú mellékletében foglalt, jóváhagyott Bizottság által
elfogadott jegyzékben szereplõ, a felelõs hatóság által
engedélyezett feldolgozóüzemben végzett kezelések egyikét 
alkalmazták és az említett szabvány II. melléklete szerint
megjelölték.”

5. Az R. 5. számú melléklet B. rész 1–5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek
és más anyagok

Különleges elõ írások Védett zóna (zónák)]

„1. Tûlevelûek (Coniferales)
faanyaga

Az A. rész I. szakaszának 1.1., 1.2.,
1.3., 1.4., 1.5., 1.6 és 1.7. pontjában
felsorolt, a faanyagokra vonatkozó
elõ írások sérelme nélkül, ahol
alkalmazható:
a) a fának kérgezettnek kell lennie,
vagy
b) hatósági nyilatkozat kell arról,
hogy a faanyag a Dendroctonus
micans Kugelan-tól ismerten
mentes területekrõl származik, vagy
c) a fán vagy annak csomagolásán
a jelenlegi kereskedelmi
alkalmazásnak meg fele lõen
elhelyezett „mesterségesen
szárított” („kiln-dried”), „KD,” vagy
más nemzetközileg elfogadott
jelzés révén kell bizonyítani, hogy
a fa a szárazanyag-tartalom
százalékában kifejezve 20%-nál
alacsonyabb nedvességtartalomig
történõ mesterséges szárításon
esett át a gyártás idején, amelyet
megfelelõ idõ/hõmérséklet
programmal értek el.

Görögország, Írország, Egyesült
Királyság (Észak-Írország,
Man-sziget és Jersey)
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2. Tûlevelûek (Coniferales)
faanyaga

Az A. rész I. szakaszának 1.1., 1.2.,
1.3., 1.4., 1.5., 1.6 és 1.7. pontjában,
ahol alkalmazható, valamint
az 1. pontban felsorolt,
a faanyagokra vonatkozó elõ írások
sérelme nélkül:
a) a fának kérgezettnek kell lennie,
vagy
b) hatósági nyilatkozat arról, hogy
a faanyag az Ips duplicatus
Sahlbergh-tõl mentes területekrõl
származik, vagy
c) a fán vagy annak csomagolásán
a jelenlegi kereskedelmi
alkalmazásnak meg fele lõen
elhelyezett „mesterségesen
kiszárított” („kiln-dried”), „KD,” vagy
más nemzetközileg elfogadott
jelzés révén kell bizonyítani, hogy
a fa a szárazanyag-tartalom
százalékában kifejezve 20%-nál
alacsonyabb nedvességtartalomig
történõ mesterséges szárításon
esett át a gyártás idején, amelyet
megfelelõ idõ/hõmérséklet
programmal értek el.

Görögország, Írország, Egyesült
Királyság

3. Tûlevelûek (Coniferales)
faanyaga

Az A. rész I. szakaszának 1.1., 1.2.,
1.3., 1.4., 1.5., 1.6 és 1.7. pontjában,
ahol alkalmazható, valamint
a B. rész 1. és 2. pontjában felsorolt,
a faanyagokra vonatkozó elõ írások
sérelme nélkül:
a) a fának kérgezettnek kell lennie,
vagy
b) hatósági nyilatkozat kell arról,
hogy a faanyag az Ips typographus
Heer-tõl ismerten mentes
területekrõl származik, vagy
c) a fán vagy annak csomagolásán
a jelenlegi kereskedelmi
alkalmazásnak meg fele lõen
elhelyezett „mesterségesen
szárított” („kiln-dried”), „KD,” vagy
más nemzetközileg elfogadott
jelzés révén kell bizonyítani, hogy
a fa a szárazanyag-tartalom
százalékában kifejezve 20%-nál
alacsonyabb nedvességtartalomig
történõ mesterséges szárításon
esett át a gyártás idején, amelyet
megfelelõ idõ/hõmérséklet
programmal értek el.

Írország, Egyesült Királyság
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4. Tûlevelûek (Coniferales)
faanyaga

Az A. rész I. szakaszának 1.1., 1.2.,
1.3., 1.4., 1.5., 1.6 és 1.7. pontjában,
ahol alkalmazható, valamint az 1., 2.
és 3. pontban felsorolt faanyagokra
vonatkozó elõ írások sérelme nélkül:
a) a fának kérgezettnek kell lennie,
vagy
b) hatósági nyilatkozattal kell
igazolni, hogy a faanyag az Ips
amitinus Eichhof-tól mentes
területekrõl származik, vagy
c) a fán vagy annak csomagolásán
a jelenlegi kereskedelmi
alkalmazásnak meg fele lõen
elhelyezett „mesterségesen
szárított” („kiln-dried”), „KD,” vagy
más nemzetközileg elfogadott
jelzés révén kell bizonyítani, hogy
a fa a szárazanyag-tartalom
százalékában kifejezve 20%-nál
alacsonyabb nedvességtartalomig
történõ mesterséges szárításon
esett át a gyártás idején, amelyet
megfelelõ idõ/hõmérséklet
programmal értek el.

Görögország, Franciaország
(Korzika), Írország, Egyesült
Királyság

5. Tûlevelûek (Coniferales)
faanyaga

Az A. rész I. szakasz 1.1., 1.2., 1.3.,
1.4., 1.5., 1.6 és 1.7. pontjában, ahol
alkalmazható, valamint az 1., 2., 3. és 
4. pontban felsorolt, a faanyagokra
vonatkozó elõ írások sérelme nélkül:
a) a fának kérgezettnek kell lennie,
vagy
b) hatósági nyilatkozattal kell
igazolni, hogy a faanyag az Ips
cembrae Heer-tõl mentes
területekrõl származik, vagy
c) a fán vagy annak csomagolásán
a jelenlegi kereskedelmi
alkalmazásnak meg fele lõen
elhelyezett „mesterségesen
szárított” („kiln-dried”), „KD,” vagy
más nemzetközileg elfogadott
jelzés révén kell bizonyítani, hogy
a fa a szárazanyag-tartalom
százalékában kifejezve 20%-nál
alacsonyabb nedvességtartalomig
történõ mesterséges szárításon
esett át a gyártás idején, amelyet
megfelelõ idõ/hõmérséklet
programmal értek el.

Görögország, Írország, Egyesült
Királyság (Észak-Írország,
Man-sziget)”
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6. Az R. 5. számú melléklet B. rész 6.1. és 6.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek
és más anyagok

Különleges elõ írások Védett zóna (zónák)]

„6.1. Tûlevelûek (Coniferales)
faanyaga

Az A. rész I. szakasz 1.1., 1.2., 1.3.,
1.4., 1.5., 1.6 és 1.7. pontjában, ahol
alkalmazható, valamint az 1., 2., 3.,
4. és 5. pontban felsorolt,
a faanyagokra vonatkozó elõ írások
sérelme nélkül:
a) a fának kérgezettnek kell lennie,
vagy
b) hatósági nyilatkozat kell arról,
hogy a faanyag az Ips sexdentatus
Börner-tõl mentes területekrõl
származik, vagy
c) a fán vagy annak csomagolásán
a jelenlegi kereskedelmi
alkalmazásnak meg fele lõen
elhelyezett „mesterségesen
kiszárított” („kiln-dried”), „KD,” vagy
más nemzetközileg elfogadott
jelzés révén kell bizonyítani, hogy
a fa a szárazanyag-tartalom
százalékában kifejezve 20%-nál
alacsonyabb nedvességtartalomig
történõ mesterséges szárításon
esett át a gyártás idején, amelyet
megfelelõ idõ/hõmérséklet
programmal értek el.

Írország, Ciprus, Egyesült Királyság
(Észak-Írország, Man-sziget)

6.2. A Castanea Mill. faanyaga a) A faanyagnak kérgezettnek kell
lennie; vagy
b) hatósági nyilatkozat kell arról,
hogy a faanyag:
ba) Cryphonectria parasitica
(Murrill.) Barr.-tól mentes területrõl
származik, vagy
bb) nedvességtartalmát
mesterséges szárítással, megfelelõ
idõ/hõmérsékletprogramot
alkalmazva,
szárazanyag-százalékban kifejezett
20% alá vitték. A fán vagy bármely,
a mindenkori használattal
kapcsolatos csomagolóanyagon
szerepelnie kell az ezt igazoló
mesterségesen szárított (Kiln-dried)
vagy K.D.,  illetve bármely más,
nemzetközileg elfogadott jelzésnek.

Csehország, Írország, Svédország,
Egyesült Királyság (Man-sziget
kivételével).”

12002 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 46. szám



7. Az R. 5. számú melléklet B. rész 14.7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek
és más anyagok

Különleges elõ írások Védett zóna (zónák)]

„14.7. A Castanea Mill. hántolt
fakérge

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a faanyag
a) Cryphonectria parasitica (Murrill.)
Barr.-tól mentes területrõl
származik, vagy
b) a Cryphonectria parasitica
(Murrill.) Barr. elleni gázosításon
vagy más, alkalmas kezelésen ment
át. Az 50/A.  § (1) bekezdésének
d) pontjában meghatározott
dokumentumokon szerepelnie kell
a hatóanyagot, a kéreg minimális
hõmérsékletét, a g/m3-ben
kifejezett arányszámot és
az expozíció idõtartamát (h)
feltüntetõ, gázosítással történt
fertõtlenítés igazolásának.

Csehország, Írország, Svédország,
Egyesült Királyság (Man-sziget
kivételével).”

8. Az R. 5. számú melléklet B. rész 21. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek
és más anyagok

Különleges elõ írások Védett zóna (zónák)]

„21. Az alábbi nemzetségekhez
tartozó növények és az azok
megporzására szolgáló élõ
virágpora: Amelanchier Med.,
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster
Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,
Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,
Mespilus L., Photinia davidiana
(Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem.,
Pyrus L. és Sorbus L., a termés és
a vetõmag kivételével

A 4. számú melléklet A. részének 9.,
9.1. és 18. pontjában, a 4. számú
melléklet B. részének 1. pontjában
felsorolt növényekre vonatkozó tiltó 
rendelkezések egyidejû
fenntartásával, hatósági nyilatkozat
arról, hogy:
a) a növények olyan harmadik
országokból származnak, amelyeket 
az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.
et al.-tól mentesnek ismertek el;
vagy
b) a növények harmadik országbeli
károsítótól mentes területekrõl
származnak, amelyeket a vonatkozó 
Növény-egészségügyi Intézkedések
Nemzetközi Szabványának
meg fele lõen az Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al. károsítóval
kapcsolatban létesíteszik és annak
ismerik el; vagy
c) a növények Valais svájci
kantonból származnak; vagy
d) növények a jobb oldali
oszlopban felsorolt védett zónákból 
származnak; vagy
e) a növényeket olyan táblán
termesztették,  illetve ha azokat

Spanyolország, Észtország,
Franciaország (Korzika), Írország,
Olaszország (Abruzzo, Apúlia,
Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna (Parma és Piacenza 
megye) Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia (Mantua megye
kivételével) Marche, Molise,
Piedmont, Szardinia, Szicília,
Toscana, Umbria, Valle d’Aosta,
Veneto (kivéve: Rovigo és Velence
megye, valamint Padova megyében 
Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani,
Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano,
Vescovana közigazgatási terület és
Verona megyében az A4
autópályától délre fekvõ terület),
Lettország, Litvánia, Portugália,
Szlovénia (Gorenjska, Koroška,
Maribor and Notranjska régiókat
kivéve), Szlovákia [Blahó,
Felsõvámos és Ekecs
(Dunaszerdahely megye),
Garamdamásd és Garamkelecsény
(Lõcse megye), Málnapatak (Poltár
megye), Tornagörgõ (Rozsnyó
megye), Nagyrépény (Topolcsány
megye), Nagykázmér, Legenye,
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a legutolsó vegetációs idõszak
április 1-jétõl október 31-ig terjedõ
idõszakát magába foglaló legalább
7 hónapon át fenntartott
„pufferzónába” szállították,
ea) amely egy hatóságilag kijelölt,
legalább 50 km területû
„pufferzóna” határán belül legalább
1 km-re található, ahol legkésõbb
a legutolsó teljes vegetációs
idõszakot megelõzõ teljes
vegetációs idõszak kezdete elõtt
a gazdanövényekre egy hatóságilag 
engedélyezett és felügyelt
ellenõrzési programot alkalmaznak,
amelynek célja, hogy minimálisra
csökkentse az Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al. ott termesztett
növényekrõl  való terjedésének
kockázatát; a „pufferzóna”
létesítését köve tõen a legutolsó
teljes vegetációs idõszak kezdetétõl
számítva legalább egyszer,
a legmegfelelõbb idõben, hatósági
vizsgálatokat végeznek a zónában,
amely nem terjed ki a táblára és
az azt körülvevõ 500 m-es sávra, és
az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.
et al. tünetet mutató valamennyi
gazdanövényt azonnal el kell
távolítani; a vizsgálatok
eredményeit minden év május
1-jéig megküldik a Bizottságnak és
a többi tagállamnak; továbbá
eb) amelyet, valamint
a „pufferzónát” a legutolsó teljes
vegetációs idõszakot megelõzõ
teljes vegetációs idõszak kezdete
elõtt hatóságilag engedélyeztek
növénytermesztés céljára
az e pontban meghatározott
követelményeknek meg fele lõen;
és
ec) amely és az azt körülvevõ
500 m-es sáv az Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al. károsítótól
mentes volt a legutolsó teljes
vegetációs idõszak kezdete óta
a hatósági vizsgálat során, amelyet
legalább – kétszer végeznek
a táblán a legmegfelelõbb idõben,
egyszer június–augusztus, egyszer
pedig augusztus–november között,

Kisgéres, Szenteske és Zétény
(Tõketerebes megye) települések
kivételével], Finnország, az Egyesült
Királyság (Észak-Írország,
Man-sziget és a Csatorna-szigetek)”
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és – egyszer végeznek az említett
körülötte lévõ sávban
a legmegfelelõbb idõben,
az augusztustól novemberig terjedõ 
idõszakban;
és
ed) ahonnan származó
növényekrõl a legmegfelelõbb
idõben hatóságilag vett mintákat
megfelelõ laboratóriumi
módszerekkel hatóságilag
tesztelték látens fertõzésekre.
2004. április 1. és 2005. április 1.
között ezek a rendelkezések nem
érintik a hatóságilag kijelölt
„pufferzónákon” található táblákon
termesztett és nevelt és a jobb
oldali oszlopban felsorolt védett
zónákba és azon belül szállított
növényeket.

9. Az R. 5. számú melléklet B. rész 21.3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek
és más anyagok

Különleges elõ írások Védett zóna (zónák)]

„21.3. Március 15. és június 30.
között, méhkaptárak

Dokumentumokkal kell igazolni,
hogy a méhkaptárak
a) olyan harmadik országokból
származnak, amelyeket az Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól
mentesnek ismertek el; vagy
b) a növények Valais svájci
kantonból származnak; vagy
c) a jobb oldali oszlopban felsorolt
védett zónákból származnak; vagy
d) a szállítás elõtt megfelelõ zárlati
intézkedést foganatosítottak.

Spanyolország, Észtország,
Franciaország (Korzika), Írország,
Olaszország (Abruzzo, Apúlia,
Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna (Parma és Piacenza 
megye) Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia (Mantua megye
kivételével) Marche, Molise,
Piedmont, Szardinia, Szicília,
Toscana, Umbria, Valle d’Aosta,
Veneto (kivéve: Rovigo és Velence
megye, valamint Padova megyében 
Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani,
Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano,
Vescovana közigazgatási terület és
Verona megyében az A4
autópályától délre fekvõ terület),
Lettország, Litvánia, Portugália,
Szlovénia (Gorenjska, Koroška,
Maribor and Notranjska régiókat
kivéve), Szlovákia [Blahó,
Felsõvámos és Ekecs
(Dunaszerdahely megye),
Garamdamásd és Garamkelecsény
(Lõcse megye), Málnapatak (Poltár
megye), Tornagörgõ (Rozsnyó
megye), Nagyrépény (Topolcsány
megye), Nagykázmér, Legenye,
Kisgéres, Szenteske és Zétény
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(Tõketerebes megye) települések
kivételével], Finnország, az Egyesült
Királyság (Észak-Írország,
Man-sziget és a Csatorna-szigetek)”

4. számú melléklet a 30/2010. (III. 30.) FVM rendelethez

1. Az R. 6. számú melléklet A. rész I. szakasz 1.7. pont b) alpontjának ex 4401 30 90 sora helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„ex 4401 30 80 Fahulladék és törmelék (a fûrészpor kivételével), amely nincs rönkökbe, brikettbe,
labdacsokba (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve”.

2. Az R. 6. számú melléklet A rész I. szakasz 2.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.1. Az alábbi nemzetségekbe tartozó növényfajok ültetésre szánt növényei, a vetõmag kivételével: Abies Mill.,
Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC)
Des Moul., Dianthus L. és hibridjeik, Exarum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., az Impatiens L. új-guineai
hibridjeinek minden fajtája, Lactuta spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Air., Picea A.
Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L.,
Rubus L., Spinada L., Tanacetum L., Tsuga Carr. és Verbena L. és egyéb lágyszárú növények ültetésre szánt növényei,
kivéve a Gramineae családba tartozókat, valamint a hagymát, a hagymagumót, a rizómát, a vetõmagot és a gumót.”

3. Az R. 6. számú melléklet A rész I. szakasz 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. Az alábbi növények ültetésre szánt hagymái, hagymagumói és rhizómái, amelyeket növénytermesztéssel
hivatásszerûen foglalkozó személyeknek történõ elõállításra és értékesítésre felhatalmazott termelõ termesztett, és
amelyek esetében a tagállamok felelõs hatóságai biztosítják, hogy a nevezett növények, növényi termékek és egyéb
anyagok elõállítása más termékektõl egyértelmûen elkülönítve történik: Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus
flavus Weston „Golden Yellow”, Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne.; a Gladiolus Tourn. ex L. törpe
változatai és hibridjei (pl. Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus
ramosus hort. és Gladiolus tubergenii hort.), Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L.,
Orinthogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. és Tulipa L. A növényútlevél-kiállítás kötelezettsége nem
vonatkozik a végsõ felhasználónak  való értékesítésre termesztett és elõkészített növényekre, növényi termékekre és
egyéb anyagokra.

4. Az R. 6. számú melléklet B. rész I. szakasz 6. pont b) alpontjának ex 4401 30 10 sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

„ex 4401 30 40 Fûrészpor, amely nincs rönkökbe, brikettbe, labdacsokba (pellet) vagy hasonló alakra
tömörítve (agglomerálva)”

5. Az R. 6. számú melléklet B. rész I. szakasz 6. pont b) alpontjának ex 4401 30 90 sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

„ex 4401 30 80 Egyéb fahulladék és törmelék, amely nincs rönkökbe, brikettbe, labdacsokba (pellet) vagy
hasonló alakra tömörítve.”

6. Az R. 6. számú melléklet B. rész I. szakasz 7. pont b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. b) Növényekhez tapadt vagy azokhoz tartozó, teljes egészében vagy részben az a) pontban meghatározott
anyagból vagy teljes egészében vagy részben tõzegbõl vagy a növények életképességének megõrzésére szánt,
bármilyen szilárd anyagból álló, Törökországból, Fehéroroszországból, Grúziából, Moldovából, Oroszországból,
Ukrajnából, valamint Algérián, Egyiptomon, Izraelen, Líbián, Marokkón és Tunézián kívüli nem európai országokból
származó talaj és termesztõ közeg.”
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5. számú melléklet a 30/2010. (III. 30.) FVM rendelethez

1. Az R. 7. számú melléklet 1.1.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.1.2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens és Globodera pallida (Stone) Behrens
1.1.2.1. A burgonya-fonálféreg 1.1.2.3. pontban felsorolt gazdanövényeinek és egyéb gyökeres, hagymás
növényeknek a telepítése elõtti kötelezõ talajvizsgálatok és az áruburgonya terület legalább 0,5%-án
a burgonya-fonálféreg jelenlétének kiderítésére végzett hatósági ellenõrzések adatairól az MgSzH területi szerve
kötelezõ nyilvántartást vezet, beleértve a mentes vizsgálati eredmények feljegyzését is. Az áruburgonyában végzett
felderítés adatait ÿminden év április 1-jéig kell eljuttatni a Bizottságnak.
1.1.2.2. Hatóságilag fertõzöttnek kell nyilvánítani az olyan parcellát vagy termesztõberendezést, amelynek talajából
a hatósági vizsgálat vagy felderítés során fonálféreg-fertõzöttséget mutattak ki.
1.1.2.3. Hatóságilag fertõzöttnek kell nyilvánítani az olyan parcelláról származó burgonyát vagy az alábbi azon
növényeket, melyek:
a) a kártevõk gyökeres gazdanövényei: Capsicum annuum, Lycopersicon esculentum, Solanum melongena,
b) egyéb gyökeres növények: Allium porrum, Beta vulgaris, Brassica spp., Fragaria, Asparagus,
c) ültetésre szánt, talajban termesztett hagyma, gumó, rizóma azok kivételével, amelyek esetében a csomagolás
alapján vagy más módon bizonyított, hogy azokat nem hivatásszerûen vágott virág elõállítással foglalkozó
végfelhasználónak történõ értékesítésre szánják: Allium ascalonicum, Allium cepa, Dahlia, Gladiolus, Hyacinthus, Iris,
Lilium, Narcissus, Tulipa,
és egy olyan parcelláról származnak, amelyet a hatósági vizsgálat vagy felderítés nyomán burgonyafonálféreggel
fertõzöttnek nyilvánítottak, vagy amelyek olyan talajjal érintkeztek, amelyben burgonya-fonálférget találtak.
Fertõzöttnek kell nyilvánítani e növények tárolóhelyeit is.
1.1.2.4. A fertõzöttnek nyilvánított parcellára az MgSzH területi szerve az alábbi intézkedéseket hozza:
1.1.2.4. 1. A fertõzöttnek nyilvánított parcellán
a) nem ültethetõ vetõburgonya termesztésére szánt burgonya; és
b) nem ültethetõk vagy tárolhatók az 1.1.2.3. a)–c) pontban említett, ültetésre szánt növények. Az adott parcellán
azonban ültethetõk az 1.1.2.3. b)–c) pontban felsorolt növények, ha azokat a betakarítás után alávetik az alábbi,
hatóságilag jóváhagyott intézkedések valamelyikének úgy, hogy ennek következtében nem áll fenn
a burgonya-fonálféreg elterjedésének azonosítható kockázata. Az intézkedés lehet:
– megfelelõ módszerekkel végzett fertõtlenítés, annak érdekében, hogy ne álljon fenn a burgonya-fonálféreg
elterjedésének azonosítható veszélye;
– a talaj lemosással vagy kefével történõ eltávolítása egészen addig, amíg az gyakorlatilag mentes lesz
a talajmaradványoktól.
1.1.2.4.2. A fertõzöttnek nyilvánított, áruburgonya és ipari célra termesztett burgonya ültetésére használt parcellákat
alá kell vetni a burgonya-fonálféreg felszámolását célzó, a fertõzöttségi szintnek megfelelõ hatósági védekezési
programnak. Ez tartalmazza a termesztési és forgalomba hozatali rendszerrel összefüggõ intézkedéseket, a kémiai
védekezés, valamint a meghatározott legmagasabb rezisztenciafokú ellenálló burgonyafajták használatának elõ írását, 
valamint egyéb intézkedéseket. Az MgSzH Központ e programról írásban tájékoztatja a Bizottságot és a többi
tagállamot.
Azon burgonyafajták esetében, amelyek ellenállóságáról az MgSZH Központ még nem értesítette a Bizottságot 2009
elõtt, az ellenállóképesség fokát az MgSzH erre jogosult szervezeti egysége állapítja meg az útmutatójában
megállapított, a standard pontszámokat jelölõ táblázat szerint.
1.1.2.5. A fertõzöttnek nyilvánított parcelláról származó növényekre az MgSzH területi szerve az alábbi intézkedéseket 
hozza:
1.1.2.5.1. A fertõzöttnek nyilvánított parcelláról származó vetõburgonya vagy az 1.1.2.3. a) pontban felsorolt
növények nem ültethetõk el, kivéve, ha az MgSZH ille té kes területi szervének felügyelete mellett, a hatóság által
elfogadott olyan tudományos bizonyítékon alapuló, megfelelõ módszer alkalmazásával fertõtlenítették, hogy nem áll
fenn a burgonya-fonálféreg elterjedésének veszélye.
1.1.2.5.2. A fertõzöttnek nyilvánított parcelláról származó, ipari feldolgozásra vagy forgalmazásra szánt áruburgonyát
hatóságilag jóváhagyott hulladékártalmatlanító eljárásokkal rendelkezõ feldolgozó vagy osztályozó üzembe kell
szállítani, biztosítva azt, hogy nem áll fenn a burgonya-fonálféreg elterjedésének veszélye.
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1.1.2.5.3. A fertõzöttnek nyilvánított parcelláról származó, 1.1.2.3. b)–c) pontban felsorolt növények nem ültethetõk el, 
kivéve, ha, azokat alávetették az alábbi, hatóságilag jóváhagyott intézkedések valamelyikének, és így már nem
fertõzõek. Az intézkedés lehet:
– megfelelõ módszerekkel végzett fertõtlenítés,
– a talaj lemosással vagy kefével történõ eltávolítása egészen addig, amíg az gyakorlatilag mentes lesz
a talajmaradványoktól.
1.1.2.5.4. A fertõzöttnek nyilvánított tárolót fertõtleníteni kell.
1.1.2.6. Az MgSZH területi szerveinek be kell jelenteniük az MgSZH Központnak a fonálféreg fajok összetételében,
a patotípusban, vagy a virulenciacsoportban beálló változással kapcsolatos gyanújukat. Minden ilyen esetben
a hatóság által elfogadott megfelelõ módszerekkel el kell végezni a burgonya-fonálféreg fajok és – adott esetben –
a patotípus vagy virulenciacsoport vizsgálatát az elõ ze tes eredmények megerõsítésére. A megerõsített eredményre
vonatkozó adatokat évente, legkésõbb december 31-ig írásban meg kell küldeni a Bizottságnak és a többi
tagállamnak.
1.1.2.7. Az MgSZH Központ minden évben legkésõbb január 31-ig írásban megküldi a Bizottságnak és a többi
tagállamnak azon új burgonyafajták jegyzékét, amelyeket a hatósági vizsgálat ellenállónak talált a burgonya-
fonálféreggel szemben. Meg kell adni azokat a fajokat, patotípusokat, virulenciacsoportokat vagy populációkat,
amelyekkel szemben a fajták ellenállóak, továbbá az ellenállóképesség fokát, valamint azt az évet, amelyben
az ellenállóképességüket megállapították.
1.1.2.8. A hatósági vizsgálat vagy felderítés alapján fertõzöttnek nyilvánított parcella feloldható a korlátozások alól, ha
a burgonya-fonálféreg jelenlétének kimutatásától vagy az utolsó burgonyaterméstõl számított legalább hat éves
idõszakot köve tõen elvégzik az MgSzH által közzétett módszertani kézikönyv szerinti ismételt hatósági mintavételt és
laboratóriumi vizsgálatot, melynek eredménye alapján burgonya-fonálféregõl mentes a parcella. A korlátozási idõszak 
3 évre csökkenthetõ, ha közben megtették a megfelelõ, hatóságilag jóváhagyott védekezési intézkedéseket.
1.1.2.9. A rendelet 16.  §-val összhangban kísérleti vagy tudományos célú tevékenység, valamint fajtaszelekciós
munka végzése céljából eltérések engedélyezhetõk az 1.1.2.4. és 1.1.2.5. pontban említett intézkedésektõl.”

2. Az R. 7. számú melléklet 1.1.9.7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.1.9.7. Azokról a területekrõl származó fogékony tûlevelûek (Coniferales) faanyagából újonnan készített
csomagolóanyag esetében, a Thuja L. kivételével, ahol a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Buhere) Nicklet et al.
elõfordul, az MgSzH ille té kes területi szerve elrendeli, hogy a csomagolóládák, rekeszek, dobok és hasonló
csomagolóanyagok – a teljes egészükben legfeljebb 6 mm vastagságú faanyagból készült dobozok kivételével –
raklapok, keretezett rakodólapok és egyéb raklapok,  illetve raklapkeretek, alátétfa, térköztartók és állványok
– beleértve azokat is, amelyek nem tartották meg természetes gömbfa formájukat – fogékony faanyagára a FAO
növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú nemzetközi szabványa (A nemzetközi kereskedelemben
használt fa csomagolóanyag szabályozására vonatkozó iránymutatások) I. mellékletében foglalt jóváhagyott
intézkedések valamelyikét kell alkalmazni, és a szabvány II. mellékletének meg fele lõen kell forgalmazni.”

3. Az R. 7. számú melléklet 1.2.1.3. pont b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„b) Amennyiben fennáll a veszélye annak, hogy másik tagállam(ok)ból érkezõ vagy oda szállított burgonya
befertõzõdhetett, az MgSzH Központ haladéktalanul értesíti az érintett tagállamo(ka)t, majd az értesítés tényét közli
a Bizottsággal.
Az értesítés tartalmazza:
– a burgonyatétel fajtáját,
– a feladó és a címzett nevét és címét,
– a feladás (szállítás) idõpontját,
– a feladott (szállított) tétel nagyságát,
– a növényútlevél másolatát vagy legalább a növényútlevél számát, adott esetben a termelõ vagy a forgalmazó
növény-egészségügyi nyilvántartási számát és a szállítólevél másolatát.”

4. Az R. 7. számú melléklet 1.2.2.3. pont be) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„be) a növényútlevél másolata vagy legalább a növényútlevél száma, ahol értelmezhetõ, valamint ahol értelmezhetõ,
a termelõ növény-egészségügyi nyilvántartási száma és a szállítólevél másolata.”
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6. számú melléklet a 30/2010. (III. 30.) FVM rendelethez

Az R. 8. számú melléklet II. szakaszában szereplõ hatósági engedély minta 11. pontja helyébe a következõ szövegrész
lép:

„11. Additional declaration:
  Kiegészítõ nyilatkozat:

This material is [introduced into]/[moved within] (‘) the Community under
Ministerial Decree 7/2001 implementing Directive 2008/61/EC

Az anyag szállítása a Közösség [területére]/ [területén belül]1 a 95/44/EK irányelvnek
 való megfelelést szolgáló

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet szerint történik

1 Delete if not applicable – A nem kívánt rész törlendõ”

7. számú melléklet a 30/2010. (III. 30.) FVM rendelethez

1. Az R. 9. számú melléklet 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. vetõmag
A termelõ, termeltetõ minden év május 15-ig köteles az MgSzH ille té kes területi szervének bejelenteni
a továbbszaporítás céllal termesztett bármely szaporítási fokozatú vetõmag elõállítását a faj, fajta, mennyiségi és
területi adatok megnevezésével. Az MgSzH területi szerve a bejelentett területeken évente 1 alkalommal vizuális
növény-egészségügyi vizsgálatot,  illetve speciális laboratóriumi vizsgálatot végez, melynek eredményérõl
szemlejegyzõkönyvet,  illetve laboratóriumi bizonyítványt állít ki.
4.2. Ültetésre szánt Allium porrum
A növényeket csak laboratóriumi vizsgálattal bizonyítottan, zárlati Globodera fajoktól mentes parcellán lehet
elõállítani és tárolni, vagy olyan területen, amelyen az elõzõ 12 évben igazoltan nem termesztettek Solanum
tuberosum, Lycopersicon esculentum, Capsicum annuum és Solanum melongena növényeket, vagy a megfelelõ,
hatóságilag jóváhagyott vizsgálat eredményein alapulva az utolsó 12 év során igazoltan nem volt a parcellában
burgonya-fonálféreg. Nem szükséges hatósági vizsgálat, ha MgSzH területi szerve megállapította, hogy nem áll fenn
a burgonya-fonálféreg elterjedésének veszélye, mert az e pont szerinti növényekbõl elõállított növényeket ugyanazon 
a hatóságilag azonosítható, egybefüggõ termõhelyen belül fogják elültetni, vagy ha az elõállított növényeket
a hatóság által elfogadott módszerrel kezelik (fertõtlenítik vagy róluk a talajt lemosással/lekeféléssel eltávolítják.)
4.3.  Ültetésre szánt Allium cepa, A. ascalonicum hagymák
A hagymákat, ha azokat hivatásszerûen tevékenykedõ végfelhasználónak történõ értékesítésre szánják, csak
laboratóriumi vizsgálattal bizonyítottan, zárlati Globodera fajoktól mentes parcellán lehet elõállítani és tárolni, vagy
olyan területen, amelyen az elõzõ 12 évben igazoltan nem termesztettek Solanum tuberosum, Lycopersicon
esculentum, Capsicum annuum és Solanum melongena növényeket, vagy a megfelelõ, hatóságilag jóváhagyott
vizsgálat eredményein alapulva az utolsó 12 év során igazoltan nem volt a parcellában burgonya-fonálféreg. Nem
szükséges hatósági vizsgálat, ha MgSzH területi szerve megállapította, hogy nem áll fenn a burgonya-fonálféreg
elterjedésének veszélye, mert az e pont szerinti növényekbõl elõállított növényeket ugyanazon a hatóságilag
azonosítható, egybefüggõ termõhelyen belül fogják elültetni, vagy ha az elõállított növényeket a hatóság által
elfogadott módszerrel kezelik (fertõtlenítik vagy róluk a talajt lemosással/lekeféléssel eltávolítják.)”

2. Az R. 9. számú melléklet 6.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6.1. Vetõburgonyát csak laboratóriumi vizsgálattal bizonyított, zárlati Globodera fajoktól mentes parcellán lehet
elõállítani és tárolni. Nem szükséges hatósági vizsgálat, ha az MgSzH területi szerve megállapította, hogy nem áll fenn
a burgonya-fonálféreg elterjedésének veszélye, mert a vetõburgonyából elõállított vetõburgonyát ugyanazon
a hatóságilag azonosítható, egybefüggõ termõhelyen belül fogják elültetni.”
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3. Az R. 9. számú melléklet 6.3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6.3. A Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus és a Ralstonia (Pseudomonas) solanacearum hazai behurcolásának 
és elterjedésének megakadályozására, valamint felderítésére az alábbi intézkedéseket kell tenni:
– Hatóságilag mûködtetett monitoring rendszer, amely a termõhelyek szemléjét és a betakarított/betárolt
gumótételek ellenõrzését jelenti.
– A felderítésbe mind a vetõ-, mind az étkezési burgonya gumótételeket be kell vonni. A vetõburgonya gumótételek
laboratóriumi vizsgálatát el kell végezni, MgSzH által közzétett módszertani kézikönyv elõ írásai szerint. Az étkezési
burgonyagumó tételekbõl szúrópróbaszerû laborvizsgálatot kell végezni, de indokolt esetben az ellenõrzés a vágott
gumófelület vizuális vizsgálatával is történhet.
– A növényállományok ellenõrzését a megfelelõ idõpontban végzett szántóföldi szemle során, a vizuálisan észlelhetõ
tünetek vizsgálatával kell elvégezni, a gyanús tüneteket mutató növényminták kiegészítõ laboratóriumi vizsgálatával.
– Az évente felderítésbe vonandó állományok, tételek, minták számát, területeit és a felderítés idõpontját szakmai,
tudományos és statisztikai kritériumok alapján az MgSzH Központ állapítja meg.
– A kórokozó jelenlétének vizuális vizsgálat során megállapított veszélye esetén a megerõsítõ laboratóriumi
vizsgálatot minden esetben MgSzH által közzétett módszertani kézikönyv elõ írásai szerint kell elvégezni.
– Felderítés jelleggel laboratóriumi vizsgálatban kell részesíteni a termõhelyek öntözésére használt felszíni vizeket és
a kórokozó terjedését elõsegítõ gazdanövényeket.”

4. Az R. 9. számú melléklet 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép
„7.1. Telepítésre szánt Beta vulgaris L.
A termelõ, termeltetõ minden év május 15-ig köteles az MgSzH ille té kes területi szervének bejelenteni
a továbbszaporítási céllal termesztett vetõmag elõállítását a faj, fajta, mennyiségi és területi adatok, valamint védett
zónába szállításnál a védett zóna megnevezésével. Az MgSzH területi szerve a bejelentett területeken évente
2 alkalommal vizuális növény-egészségügyi vizsgálatot végez, melynek eredményérõl szemlejegyzõkönyvet állít ki.
7.2. Ültetésre szánt Beta vulgaris növényeket csak laboratóriumi vizsgálattal bizonyítottan, zárlati Globodera fajoktól
mentes parcellán lehet elõállítani és tárolni, vagy olyan területen, amelyen az elõzõ 12 évben igazoltan nem
termesztettek Solanum tuberosum, Lycopersicon esculentum, Capsicum annuum és Solanum melongena növényeket,
vagy a megfelelõ, hatóságilag jóváhagyott vizsgálat eredményein alapulva az utolsó 12 év során igazoltan nem volt
a parcellában burgonya-fonálféreg. Nem szükséges hatósági vizsgálat, ha MgSzH területi szerve megállapította, hogy
nem áll fenn a burgonya-fonálféreg elterjedésének veszélye, mert az e pont szerinti növényekbõl elõállított
növényeket ugyanazon a hatóságilag azonosítható, egybefüggõ termõhelyen belül fogják elültetni, vagy ha
az elõállított növényeket a hatóság által elfogadott módszerrel kezelik (fertõtlenítik vagy róluk a talajt
lemosással/lekeféléssel eltávolítják.)”

5. Az R. 9. számú melléklet 9. és 10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9.1. Továbbszaporításra termesztett lágyszárú növények
A termelõ minden év február 28-ig köteles az MgSzH ille té kes területi szervének bejelenteni a kereskedelmi
forgalomba kerülõ, a 6. számú melléklet A. része I. szakasza 2. pontjában meghatározott ültetésre szánt növények,
továbbá a II. szakaszban felsorolt, védett zónában vizsgálatköteles ültetésre szánt lágyszárú növények bármely
szaporítási fokozatú anyanövényeit, anyanövény állományait a védett zóna megnevezését az azonosításhoz
szükséges faj, fajta, mennyiségi és területi adatok közlésével. Az MgSzH területi szerve a bejelentett területeken
szabadföldi termesztés esetében évente 2 alkalommal, üvegházi termesztés esetén 2 havonta vizuális
növényegészségügyi vizsgálatot,  illetve szükség esetén speciális laboratóriumi vizsgálatot végez, melynek
eredményérõl szemlejegyzõkönyvet,  illetve laboratóriumi jegyzõkönyvet állít ki.
9.2. Ültetésre szánt Lycopersicon esculentum, Capsicum annuum és Solanum melongena növényeket csak
laboratóriumi vizsgálattal bizonyítottan, zárlati Globodera fajoktól mentes parcellán lehet elõállítani és tárolni. Nem
szükséges hatósági vizsgálat, ha MgSzH területi szerve megállapította, hogy nem áll fenn a burgonya-fonálféreg
elterjedésének veszélye, mert az e pont szerinti növényekbõl elõállított növényeket ugyanazon a hatóságilag
azonosítható, egybefüggõ termõhelyen belül fogják elültetni.
9.3. Ültetésre szánt Brassica spp. Fragaria spp. Asparagus spp. növényeket csak laboratóriumi vizsgálattal
bizonyítottan, zárlati Globodera fajoktól mentes parcellán lehet elõállítani és tárolni, vagy olyan területen, amelyen
az elõzõ 12 évben igazoltan nem termesztettek Solanum tuberosum, Lycopersicon esculentum, Capsicum annuum és
Solanum melongena növényeket, vagy a megfelelõ, hatóságilag jóváhagyott vizsgálat eredményein alapulva az utolsó
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12 év során igazoltan nem volt a parcellában burgonya-fonálféreg. Nem szükséges hatósági vizsgálat, ha MgSzH
területi szerve megállapította, hogy nem áll fenn a burgonya-fonálféreg elterjedésének veszélye, mert az e pont
szerinti növényekbõl elõállított növényeket ugyanazon a hatóságilag azonosítható, egybefüggõ termõhelyen belül
fogják elültetni, vagy ha az elõállított növényeket a hatóság által elfogadott módszerrel kezelik (fertõtlenítik vagy róluk 
a talajt lemosással/lekeféléssel eltávolítják.)
10.1. Gumók, hagymák, rizómák
A termelõ minden év február 28-ig köteles az MgSzH ille té kes területi szervének bejelenteni a kereskedelmi
forgalomba kerülõ, a 6. számú melléklet I. szakasza 3. pontjában felsorolt fajok ültetésre szánt gumóinak, hagymáinak,
gumós gyökereinek állományait az azonosításhoz szükséges faj, fajta, mennyiségi és területi adatok közlésével.
Az MgSzH területi szerve a bejelentett területeken szabadföldi termesztés esetében évente 2 alkalommal, üvegházi
termesztés esetén havonta 1 alkalommal vizuális növény-egészségügyi vizsgálatot,  illetve szükség esetén speciális
laboratóriumi vizsgálatot végez, melynek eredményérõl szemlejegyzõkönyvet,  illetve laboratóriumi jegyzõkönyvet
állít ki.
10.2. Ültetésre szánt, talajban termesztett Dahlia spp., Gladiolus spp, Hyacinthus spp, Iris spp, Lilium spp, Narcissus spp. és
Tulipa spp. gumók, hagymák, rizómák
A gumókat, hagymákat, rizómákat, ha azokat hivatásszerûen tevékenykedõ végfelhasználónak történõ értékesítésre
szánják, csak laboratóriumi vizsgálattal bizonyítottan, zárlati Globodera fajoktól mentes parcellán lehet elõállítani és
tárolni, vagy olyan területen, amelyen az elõzõ 12 évben igazoltan nem termesztettek Solanum tuberosum,
Lycopersicon esculentum, Capsicum annuum és Solanum melongena növényeket, vagy a megfelelõ, hatóságilag
jóváhagyott vizsgálat eredményein alapulva az utolsó 12 év során igazoltan nem volt a parcellában
burgonya-fonálféreg. Nem szükséges hatósági vizsgálat, ha MgSzH területi szerve megállapította, hogy nem áll fenn
a burgonya-fonálféreg elterjedésének veszélye, mert az e pont szerinti növényekbõl elõállított növényeket ugyanazon 
a hatóságilag azonosítható, egybefüggõ termõhelyen belül fogják elültetni, vagy ha az elõállított növényeket
a hatóság által elfogadott módszerrel kezelik (fertõtlenítik vagy róluk a talajt lemosással/lekeféléssel eltávolítják.)”

8. számú melléklet a 30/2010. (III. 30.) FVM rendelethez

1. Az R. 17. számú melléklet 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép
„4. Növény-egészségügyi nyilvántartási szám”

2. Az R. 17. számú melléklet 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép
„9. A megkülönböztetõ „RP” jelzés csereútlevél esetén, és ahol értelmezhetõ, az eredetileg nyilvántartásba vett
elõállító vagy importõr kódja”
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9. számú melléklet a 30/2010. (III. 30.) FVM rendelethez
„24. számú melléklet a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez

A növényútlevélen feltüntetendõ védett zóna kódok
Védett zónák

Kód Károsító Ország Országrész leírás

A1 Anthonomus grandis Spanyolország Andalúzia, Katalónia, Extremadura,
Murcia, Valencia

Görögország
A2 Bemisia tabaci (európai populációk) Finnország

Egyesült Királyság
Írország
Portugália Azori-szigetek, belsõ Beira, tengerparti 

Beira, Douro e Minho köze, Madeira,
Ribatejo e Oeste (Albobaça, Alenquer,
Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha,
Lourinh~a, Nazaré, Obidos, Peniche és
Torres Vedras települések) és
Trás-os-Montes

Svédország
A3 Cephalcia lariciphila Egyesült Királyság Észak-Írország, Man-sziget és Jersey

Írország
A3.1 Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) (Viteus 

vitifolii)
Ciprus

A4 Dendroctonus micans Egyesült Királyság Észak-Írország, Man-sziget,
Jersey-sziget

Görögország
Írország

A5 Gilphinia hercyniae Egyesült Királyság Észak-Írország, Man-sziget és Jersey
Görögország
Írország

A6 Globodera paliida Finnország
Lettország
Szlovénia
Szlovákia

A7 Gonipterus scutellatus Görögország
Portugália Azori-szigetek

A8 Ips amitinus Franciaország Korzika
Egyesült Királyság
Görögország
Írország

A9 Ips cembrae Egyesült Királyság Észak-Írország, Man-sziget
Görögország
Írország

A10 Ips duplicatus Egyesült Királyság
Görögország
Írország

A11 Ips sexdentatus Ciprus
Egyesült Királyság Észak-Írország, Man-sziget
Írország

A12 Ips typographus Egyesült Királyság
Írország
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Kód Károsító Ország Országrész leírás

A13 Leptinotarsa decemlineata Spanyolország Menorca, Ibiza
Ciprus
Málta
Finnország °Aland területei, Häme, Kymi,

Pirkanmaa, Satakunta, Turku és
Uusimaa

Egyesült Királyság
Írország
Portugália Azori-szigetek és Madeira
Svédország Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar és

Sk°ane megyék
A14 Liriomyza bryoniae Egyesült Királyság Észak-Írország

Írország
A15 Sternochetus (Cyptorhynchus)

mangiferae
Spanyolország Granada és Malaga
Portugália Alentejo, Algarve és Madeira

B1 Curtobacterium flaccumfaciens pv.
flac.

Spanyolország
Görögország
Portugália

B2 Erwinia amylovora Spanyolország
Észtország
Franciaország Korzika
Finnország
Egyesült Királyság Észak-Írország, Man-sziget és

a Csatorna-szigetek
Írország
Lettország
Litvánia
Olaszország Olaszország (Abruzzo, Basilicata,

Calabria, Campania, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise,
Piemont, Szardínia, Szicília, Toscana,
Umbria, Valle d’Aosta),
– és 2010. március 31-ig Apúlia,
Emilia-Romagna [Parma és Piacenza
megye], Lombardia [Mantova megye
kivételével], Veneto [Rovigo és
Velence megyék, Castelbaldo,
Barbona, Piacenza d’Adige,
Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani és
Masi települések, Padova megyében,
valamint Verona megyében az A4-es
autópályától délre fekvõ terület
kivételével]),

Portugália
Szlovénia Gorenjska, Koroška, Maribor és

Notranjska régió kivételével
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Kód Károsító Ország Országrész leírás

Szlovákia Sárrét [Blahová], Felsõvámos [Horné
Mýto] és Ekecs [Okoè]
[Dunaszerdahelyi járás – Dunajská
Streda], Lekér [Hronovce] és
Garamkelecsény [Hronské K¾aèany]
[Lõcsei járás – Levice], Málnapatak
[Málinec] [Poltár járás – Poltár],
Tornagörgõ [Hrhov] [Rozsnyói járás –
Rožòava], Nagyrépény [Ve¾ké Ripòany] 
[Nagytapolcsányi járás – Topo¾èany],
Kázmér [Kazimír], Legenye [Luhyòa],
Kisgéres [Malý Horeš], Szentes
[Svätuše] és Zétény [Zatín]
[Tõketerebesi járás – Trebišov]
település kivételével)

C01 Cryphonectria parasitica Csehország
Írország
Svédország
Egyesült Királyság kivéve Man-sziget

C1 Glomerella gossypii Görögország
C2 Gremmeniella abietina Egyesült Királyság Észak-Írország

Írország
C3 Hypoxylon mammatum Egyesült Királyság Észak-Írország

Írország
D1 Beet necrotic yellow vein furovirus Finnország

Franciaország Bretagne
Egyesült Királyság Észak-Írország
Írország
Portugália Azori-szigetek

D2 Tomato spotted wilt tospovirus Finnország
Svédország

D3 Citrus tristeza virus (európai
izolátumok)

Franciaország Korzika
Málta
Görögország
Portugália (Madeira kivételével)

D4 Grapevine flavescence dorée MLO
izolátumok)

Csehország
Franciaország Elzász, Champagne-Ardenne és

Lorraine)
Olaszország Basilicata

”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 31/2010. (III. 30.) FVM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes feltételeirõl  szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet,
valamint más, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatásokról  szóló
miniszteri rendeletek módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások
igénybevételének részletes feltételeirõl  szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet (a továb biak ban: R.) 2.  § 41. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„41. mezõgazdasági hasznosítású terület: adott gazdálkodási évben az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból,
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésbõl finanszírozott egyes
támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról  szóló rendelet (a továb biak ban: egységes
kérelemrõl  szóló rendelet) szerinti egységes kérelemben bejelentett szántó, gyep, ültetvény és konyhakert összes
területe, amely a MePAR-ban lehatárolt támogatható területre esik;”

(2) Az R. 2.  §-a a következõ 77. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„77. kalászos gabona: árpa, búza, durumbúza, tavaszi búza, kétszeres és egyéb búza, rozs, tritikálé, zab.”

2.  § Az R. 5.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (3) bekezdéstõl eltérõen, ha az ügyfél 2010. január 31-ig a földbérleti szerzõdés meghosszabbítására vonatkozó
kérelmet nyújtott be az MNV Zrt-hez, az a pályázati kiírást legkésõbb 2010. május 15-ig közzéteszi. Ezekben
az esetekben a pályázat elbírálásáig az ügyfelet az adott földterületre vonatkozóan a támogatási idõszak egészére
jogszerû földhasználónak kell tekinteni.”

3.  § Az R. 7.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdésben meghatározott területek fizikai blokkazonosító szinten meghatározott listáját az IH a Tv. 14.  §
(1) bekezdés c) pont cg) alpontja alapján évente április 15-ig közleményben teszi közzé.”

4.  § Az R. 9.  § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a tábla területe túlnyúlik a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület vagy területek határain, a vállalt
célprogram elõ írásait a teljes táblán be kell tartani azzal, hogy támogatás csak a területazonosítási kérelmet jóváhagyó
határozatban szereplõ kötelezettségvállalással érintett táblarészre vagy táblarészekre nyújtható.
(2) Ha a tábla területe túlnyúlik a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület határain, nem lehet átfedésben
egy másik célprogram kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ területével.”

5.  § Az R. 11.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a 3.  § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja, a 3.  § (1) bekezdés b) pont bd) alpont 2. pontja, valamint a 3.  §
(1) bekezdés d) pont db) és dc) alpontja szerinti célprogramok keretében támogatott területen felszíni vízállás
található, és a támogatásra jogosult ezzel kapcsolatban vis maior kérelmet nyújtott be az MVH-hoz, akkor ezen
támogatott terület tekintetében nem kell alkalmazni a (4) bekezdés b) pontja szerinti elõ írásokat.”

6.  § Az R. 14.  §. (7) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A tápanyag-gazdálkodási terv elkészítése során:)
„d) tápanyag-utánpótlásra felhasználható anyagok:
da) a termésnövelõ anyagok engedélyezésérõl, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról  szóló 36/2006. (V. 18.)
FVM rendeletnek megfelelõ anyag,
db) EK jelölésû mûtrágya,
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dc) szervestrágya (az állatfaj megadásával),
dd) szennyvíziszap, szennyvíziszapot tartalmazó komposzt,
de) nem mezõgazdasági eredetû nem veszélyes hulladékok, valamint a mezõgazdasági termelés során keletkezõ
nem veszélyes hulladékok a termõföld védelmérõl  szóló 2007. évi CXXIX. tör vény ben foglaltak szerint.”

7.  § Az R. 15.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az elsõ gazdálkodási évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervet és földhasználati tervet legkésõbb 2010.
május 15-ig kell elkészíteni.”

8.  § Az R. 16.  § (6)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(6) Az 58.  § (4) bekezdés d) és g) pontja, az 59.  § (4) bekezdés e) és h) pontja, a 60.  § (4) bekezdés e) és h) pontja, a 65.  §
(4) bekezdés d) és g) pontja, valamint a 66.  § (4) bekezdés d) és g) pontja szerinti elõ írásokat nem kell alkalmazni azon
táblára vonatkozóan, amelyen a teljes támogatási idõszak alatt évelõ szálas pillangós takarmánynövény termesztése
történik.
(7) A 3.  § (1) bekezdés a) pontja szerinti célprogramok esetében a támogatásra jogosultnak az MVH által közleményben 
közzétett módon be kell jelentenie:
a) zöldtrágyázás meg valósítása esetén a növényállomány beforgatását megelõzõ 15 napon belül a zöldtrágyázásra
kerülõ növényfajt, a munkálat végzésének helyét és idõpontját;
b) másodvetés meg valósítása esetén a munkálatok elvégzését követõ 15 napon belül az elvetett növényfajt,
a munkálat végzésének helyét és idõpontját;
c) középmély lazítás meg valósítása esetén a munkálat elvégzését követõ 15 napon belül a meg valósítás helyét és
idõpontját.”

9.  § Az R. 19.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az IH a mintasokaság kiválasztási eljárása során hozott határozatát követõ 22 munkanapon belül írásban értesíti
azon támogatásra jogosultakat, akik a (4) bekezdés alapján a mintasokaságba kiválasztásra kerültek.”

10.  § (1) Az R. 25.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a kötelezettség átvevõjének egy példányban az MVH központi szerve 
által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani a kötelezettségátadást
kérelmezõ lakhelye vagy székhelye szerinti ille té kes MVH kirendeltségre a kötelezettséget átadó és a kötelezettséget
átvállalni kívánó együttes aláírásával. A támogatási idõszak folyamán a kötelezettség átadására vonatkozó kérelem
beadásának a határideje a következõ:
a) a 2010/2011., azaz a második gazdálkodási év vonatkozásában: 2010. augusztus 31.,
b) a 2011/2012., azaz a harmadik gazdálkodási év vonatkozásában: 2011. augusztus 31.,
c) a 2012/2013., azaz a negyedik gazdálkodási év vonatkozásában: 2012. augusztus 31.,
d) a 2013/2014., azaz az ötödik gazdálkodási év vonatkozásában: 2013. augusztus 31.”

(2) Az R. 25.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A kötelezettség átvevõjének az (1) bekezdés szerinti kérelemrõl hozott helyt adó vagy részben helyt adó határozat
közlését köve tõen az adott területre vonatkozóan az egységes kérelemmel együtt kifizetési kérelmet kell benyújtania
az MVH-hoz. Ha az (1) bekezdés szerinti kérelemrõl hozott helyt adó vagy részben helyt adó határozat közlése adott év
április 15-ig nem történik meg, a kifizetési kérelmet a kötelezettség átadására vonatkozó kérelemben foglalt
területadatoknak meg fele lõen kell kitölteni és benyújtani.”

11.  § Az R. 26.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási idõszak alatt a támogatásra jogosult az MVH központi szerve által rendszeresített és az MVH
honlapján közzétett formanyomtatványon kérelmezheti
a) a teljes kérelem visszavonását,
b) a teljes célprogram visszavonását, valamint
c) egy adott célprogramba bevitt földterület részleges visszavonását.”
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12.  § Az R. 30.  § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A miniszter tájékoztatja az MVH-t)
„a) az átállási idõ lerövidítése iránti kérelem jóváhagyásától számított 5 munkanapon belül az engedély
kedvezményezettjének azonosítására és a földterület azonosítására szolgáló adatokról, valamint az engedélyben
foglalt földterület ökológiai státusza megváltozásának kezdõ idõpontjáról,”

13.  § (1) Az R. 39.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet benyújtott ügyfélnek – a jogerõs elutasító határozattal vagy jogerõs, eljárást megszüntetõ
végzéssel rendelkezõ ügyfél kivételével – a kifizetési kérelmet megelõzõen, de legkésõbb május 15-ig elektronikus
úton területazonosítási kérelmet kell benyújtania az MVH részére, melyen meg kell jelölnie:
a) a jogerõs, elõ ze tesen jóváhagyott területeket tartalmazó, támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó
határozattal rendelkezõ elõ ze tesen támogatásra jogosultnak a támogatási határozattal elõ ze tesen jóváhagyott
területeket magába foglaló kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület vagy területek legalább 3 méter
pontossággal megadott EOV koordinátáit,
b) a nem jogerõs támogatási határozattal rendelkezõ ügyfélnek legfeljebb a támogatási kérelmében fizikai
blokkonként igényelt nagyságú területre vonatkozóan a terület vagy területek legalább 3 méter pontossággal
megadott EOV koordinátáit”

(2) Az R. 39.  § (3)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Az MVH felszólíthatja a területazonosítási kérelmet benyújtó ügyfelet a területmérési jegyzõkönyv másolati
példányának benyújtására. Ebben az esetben a területazonosítási kérelmet benyújtó ügyfél és a mérést végzõ által
aláírt eredeti jegyzõkönyv másolati példányát az értesítésben meghatározott idõtartamon belül kell benyújtani
az MVH-hoz.
(4) A 3.  § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában és a 3.  § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában, valamint a 3.  § (1) bekezdés 
c) pont cb) alpontjában meghatározott célprogramok esetében az (1) bekezdés szerinti kérelem részeként írott
formában az MVH kirendeltséghez be kell nyújtani az ökológiai ellenõrzõ szervezet által kiállított igazolást arról, hogy
a) az (1) bekezdés a) pontja alapján benyújtott területazonosítási kérelem esetén az elõ ze tesen jóváhagyott
területeket tartalmazó támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban szereplõ területek, vagy
b) az (1) bekezdés b) pontja alapján benyújtott területazonosítási kérelem esetén a támogatási kérelmében igényelt
területek
ökológiai gazdálkodásra történõ átállási idõpontja naptári nap szerint mikor kezdõdött, mekkora ezen területek
nagysága, valamint, hogy a szerzõdéskötésre 2009. szeptember 1-jéig sor került-e.
(5) A támogatásra jogosultnak rendelkeznie kell a mérések pontosságát alátámasztó, a területazonosítási kérelmet
benyújtó ügyfél és a mérést végzõ által aláírt mérési jegyzõkönyv eredeti példányával.”

(3) Az R. 39.  § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A 3.  § (1) bekezdés a) pont ad) alpont 1. és 4. pontjában szereplõ célprogramok esetében a területazonosítási
kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a kérelmezõ az évelõ szálas pillangós takarmánynövények termesztését vagy
a vegyes szántóföldi növénytermesztést választja-e a célprogramban.”

(4) Az R. 39.  § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A területazonosítási kérelem benyújtása során a kérelmezõ köteles nyilatkozni a 19.  § (4) bekezdés b) pontja
szerinti adatokról.”

14.  § (1) Az R. 40.  § (1)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A területazonosítási kérelemben adott célprogramra bejelentett területméret fizikai blokkonként nem haladhatja
meg
a) a 39.  § (1) bekezdés a) pontja alapján területazonosítási kérelmet benyújtó ügyfelek esetében az elõ ze tesen
jóváhagyott területeket tartalmazó támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban
jóváhagyott területméretet, vagy
b) a 39.  § (1) bekezdés b) pontja alapján területazonosítási kérelmet benyújtó ügyfelek esetében a támogatási
kérelmében fizikai blokkonként igényelt területméretet.
(2) Ha az (1) bekezdésben foglaltak ellenére a területazonosítási kérelemben adott célprogramra bejelentett
területméret fizikai blokkonként nagyobb, mint
a) a 39.  § (1) bekezdés a) pontja alapján területazonosítási kérelmet benyújtó ügyfelek esetében az elõ ze tesen
jóváhagyott területeket tartalmazó támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban
jóváhagyott területméret, vagy
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b) 39.  § (1) bekezdés b) pontja alapján területazonosítási kérelmet benyújtó ügyfelek esetében a támogatási
kérelmében fizikai blokkonként igényelt területméret,
a két területnagyság közötti különbözetként jelentkezõ kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület részei
nem jogosultak támogatásra.
(3) Ha a területazonosítási kérelemben adott célprogramra bejelentett területméret fizikai blokkonként kisebb, mint
a) a 39.  § (1) bekezdés a) pontja alapján területazonosítási kérelmet benyújtó ügyfelek esetében az elõ ze tesen
jóváhagyott területeket tartalmazó támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban
jóváhagyott területméret, vagy
b) 39.  § (1) bekezdés b) pontja alapján területazonosítási kérelmet benyújtó ügyfelek esetében a támogatási
kérelmében fizikai blokkonként igényelt területméret,
a 39.  § (7) bekezdése szerinti határozatban a területazonosítási kérelemben bejelentett területméret kerül elfogadásra.
(4) Ha a területazonosítási kérelemben adott célprogram vonatkozásában bejelentett kötelezettségvállalással érintett
egybefüggõ területek között átfedés van, az MVH értesíti a területazonosítási kérelmet benyújtó ügyfeleket és
egyúttal felszólítja õket a kérelemben megadott adatok helyesbítésére.”

(2) Az R. 40.  § (6) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A (4) bekezdés alapján a területazonosítási kérelmet benyújtó ügyfelek kötelesek az értesítésben meghatározott
idõtartamon belül elektronikus úton megadni a helyesbített adatokat az MVH részére. A helyesbítést a korábban
megadott EOV koordináták között kell megtenni.”

(3) Az R. 40.  § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Ha valamelyik területazonosítási kérelmet benyújtó ügyfél nem nyújtja be a (6) bekezdés szerinti határidõn belül
a helyesbített adatokat, úgy az átfedõ terület az általa kérelmezett kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület 
vonatkozásában jogosulatlan területnek minõsül.”

15.  § (1) Az R. 42.  § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Kifizetési kérelmet az nyújthat be, aki a 39.  § (1) bekezdés alapján területazonosítási kérelmet nyújtott be.
(2) Kizárólag a területazonosítási kérelemre hozott határozatban jóváhagyott EOV koordináták által beazonosított
területek tekintetében jogosult az ügyfél a kifizetésre.”

(2) Az R. 42.  § (4) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A 3.  § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában, valamint a 3.  § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában meghatározott
célprogramok esetén a gyeptelepítésekhez, a vizes élõhely kialakításához nyújtott támogatás abban az esetben
állapítható meg, ha az adott földterület gyep, legelõ vagy rét mûvelési ágba történõ átvezetését a támogatásra
jogosult az ingatlanügyi hatóságnak a földterület elhelyezkedése szerint ille té kes szervénél kezdeményezi, és
a) a gyeptelepítés, a vizes élõhely meg valósítását követõ elsõ kifizetési kérelemhez mellékeli a mûvelési ág
változásának átvezetésére irányuló kérelem földhivatalhoz történõ benyújtásáról kiállított igazolás másolatát, amely
igazolja, hogy a mûvelési ág változását a földhivatalhoz bejelentették vagy
b) a gyeptelepítés, a vizes élõhely meg valósítását követõ elsõ kifizetési kérelemhez mellékeli a mûvelési ág
változásának átvezetésérõl rendelkezõ, az ingatlanügyi hatóság által hozott határozatot vagy – a határozatnak
a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak lezárulását követõ közlése esetén a közléstõl számított 8 napon
belül – annak másolati példányát az MVH-hoz benyújtja.”

16.  § (1) Az R. 43.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A 3.  § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában, a 3.  § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában és a 3.  § (1) bekezdés c) pont
cb) alpontjában meghatározott célprogramok esetében, az elsõ gazdálkodási év kivételével, a kifizetési kérelem
részeként az MVH-hoz be kell nyújtani az ökológiai ellenõrzõ szervezet által kiállított igazolást arról, hogy
a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület az ökológiai ellenõrzõ szervezet nyilvántartásában szerepel.”

(2) Az R. 43.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A kifizetési kérelemhez ritka növényfajták termesztése esetén mellékelni kell a ritka növényfajtáról a 29.  §
(3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított dokumentumot.”

17.  § Az R. 44.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Adott területre vonatkozóan ugyanazon kérelmezõ jogosult az egységes kérelemrõl  szóló rendelet szerinti
egységes kérelem keretén belül igényelhetõ területalapú, így az agrár-környezetgazdálkodási, a kedvezõtlen
adottságú területek, valamint a Natura 2000 támogatások igénybevételére. Az MVH a kifizetési kérelem adatait a fenti
területalapú támogatások adatbázisával összeveti, és ha ugyanazon terület vonatkozásában a kérelmezõk személye
nem azonos, úgy a támogatásra jogosultat egyszeri alkalommal a jogszerû földhasználat tisztázására szólítja fel.”
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18.  § Az R. 45.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az évente történõ ellenõrzéseket
a) a jogosultsági feltételek és az agrár-környezetgazdálkodási kötelezettségvállalások teljesítésének vonatkozásában
az MVH végzi, amelybe külön megállapodás alapján állami szerveket bevon;
b) a 11.  § (4) bekezdésben foglalt követelmények teljesítésének vonatkozásában az arra hatáskörrel rendelkezõ
hatóság végzi.”

19.  § Az R. 47.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A földhasználónak a helyszíni ellenõrzés során lehetõvé kell tennie a támogatás feltételeinek teljes körû
ellenõrzését, valamint rendelkezésre kell állnia a gazdálkodási napló, a tápanyag-gazdálkodási terv, valamint
a földhasználati terv adott gazdálkodási évre és a támogatási idõszak korábbi éveire vonatkozó példányainak,
a gazdálkodási napló elektronikus vezetése esetén kinyomtatott példányának, valamint az azokban szereplõ anyagok
felhasználására vonatkozó adatok alátámasztására szolgáló számláknak és bizonylatoknak.”

20.  § (1) Az R. 57.  § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A 44/2007. (VI. 8.) FVM rendeleten túl nem minõsül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, amennyiben:)
„d) a támogatásra jogosultat a természetvédelmi hatóság kötelezi a célprogramban rögzített földhasználati elõ írások
szerinti gazdálkodási tevékenység megváltoztatására.”

(2) Az R. 57.  § (5) bekezdés a következõ e) ponttal egészül ki:
(A 44/2007. (VI. 8.) FVM rendeleten túl nem minõsül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, amennyiben:)
„e) a jogosult terület vonatkozásában az MNV Zrt. és a támogatásra jogosult között az 5.  § (6) bekezdésében foglalt
határidõben benyújtott, a bérleti szerzõdés meghosszabbítására vonatkozó eljárás eredményeképpen nem jön létre
a földhasználatra vonatkozó jogviszony.”

(3) Az R. 57.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A (2) és az (5) bekezdésben foglalt esetekben a támogatásra jogosultnak az ügyben eljáró más szerv által kiadott
irat másolatát a közlést követõ 15 napon belül meg kell küldenie az MVH-nak.”

21.  § Az R. 75.  § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A célprogram elõ írásai:)
„e) ha az ültetvény talaját gyep borítja, évente legeltetéssel,  illetve kizárólag június 15. után kaszálással hasznosítható
a gyep azzal a feltétellel, hogy a levágott növedéket el kell távolítani;”

22.  § Az R. a következõ 80.  §-sal egészül ki:
„80.  § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes feltételeirõl  szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet, valamint más, az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatásokról  szóló miniszteri rendeletek módosításáról  szóló
31/2010. (III. 30.) FVM rendelettel módosított rendelkezéseit a 2009. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján
indult eljárásokban kell alkalmazni.”

23.  § (1) Az R. 9. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. 14. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az R. 22. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az R. 23. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

24.  § Az R. 35.  § (2) bekezdésében és 42.  § (3) bekezdésében az „a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet” szövegrész helyébe
az „az egységes kérelemrõl  szóló rendelet” szöveg lép.

25.  § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezõtlen adottságú területeken történõ gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól  szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továb biak ban:
25/2007. (IV.17.) FVM rendelet] 10.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha az ügyfél nem tesz eleget a 6.  § c) pontjában meghatározott kötelezettségnek, akkor
a) az elsõ alkalommal figyelmeztetést kap;
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b) a második alkalommal az adott évben kifizetett támogatás 10%-kal csökkentésre kerül;
c) a harmadik és az azt követõ minden alkalommal az adott évben kifizetett támogatás 20%-kal csökkentésre kerül.”

26. § A 25/2007. (IV.17.) FVM rendelet a következõ 11/A.  §-sal egészül ki:
„11/A.  § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes feltételeirõl  szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet, valamint más, az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatásokról  szóló 31/2010. (III. 30.) FVM rendelettel
(a továb biak ban: 1. módosító rendelet) módosított rendelkezéseit az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.”

27.  § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történõ gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól  szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet (a továb biak ban:
128/2007. (X. 31.) FVM rendelet) 2.  § 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„8. gazdálkodási napló: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes feltételeirõl  szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 21. számú melléklete szerinti 
dokumentum, amelyet a földhasználó a támogatási idõszakban, az adott gazdálkodási évben végzett mezõgazdasági
tevékenységeirõl vezet.”

28.  § A 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet 6.  § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alapján a támogatást az a mezõgazdasági termelõ veheti igénybe, aki vállalja, hogy az alábbi feltételek
mindegyikét teljesíti:)
„b) az adott gazdálkodási évben naprakész gazdálkodási naplót vezet, valamint megõrzi az abban szereplõ adatok
alátámasztására szolgáló számlákat és bizonylatokat;”

29.  § A 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet a következõ 11/A.  §-sal egészül ki:
„11/A.  § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes feltételeirõl  szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet, valamint más, az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatásokról  szóló 31/2010. (III. 30.) FVM rendelettel
(a továb biak ban: 1. módosító rendelet) módosított rendelkezéseit az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.”

30.  § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl  szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet (a továb biak ban: 33/2008. (III. 27.) FVM
rendelet) 18.  § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell a beruházás meg valósulását igazoló tételes bizonylatokról készített
számlaösszesítõt.
(5) A kifizetési kérelem benyújtásának, a kiadások elszámolásának e rendeletben nem szabályozott kérdéseire az EMVA 
általános rendelet IV. fejezetének rendelkezéseit is alkalmazni kell.”

31.  § A 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet a következõ 22/A.  §-sal egészül ki:
„22/A.  § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes feltételeirõl  szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet, valamint más, az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatásokról  szóló 31/2010. (III. 30.) FVM rendelettel
(a továb biak ban: 1. módosító rendelet) módosított rendelkezéseit az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.”

32.  § Hatályát veszti a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet. 22.  § (2) bekezdése.

33.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 31/2010. (III. 30.) FVM rendelethez
„9. számú melléklet a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelethez

Termeszthetõ növények és hasznosítások listája célprogramonként

A B C

1 Jogszabályi hivatkozás
3.  § (1)

Célprogram Termeszthetõ növények

2 a) aa) Integrált szántóföldi Alexandriai here; Alexandriai here (vetõmag célra); Angol perje (vetõmag célra); Angyalgyökér; Ánizs; Anyarozs; Árpa; Articsóka;
Bazsalikom; Bíborhere; Bíborhere (vetõmag célra); Bimbóskel; Borsikafû; Borsós kukoricacsalamádé; Borsós napraforgó-csalamádé; Brokkoli; 
Burgonya; Búza és kétsoros és egyéb búza; Cékla; Cérnatippan (vetõmag célra); Cikóriagyökér; Citromfû; Csemegekukorica; Csenkeszperje
(vetõmag célra); Csicseriborsó; Csicsóka; Csomós ebír (vetõmag célra); Cukkini; Cukorborsó; Cukorcirok; Cukorrépa; Dinnye; Disznóbab;
Dohány- Burley; Dohány- Virginia; Durumbúza; Ebtippan (vetõmag célra); Édes csillagfürt (mag); Édeskömény; Endívia; Fehér here
(vetõmag célra); Fehér tippan (vetõmag célra); Fehérhere; Fehérvirágú somkóró; Fejes káposzta; Fejessaláta; Feketegyökér; Fénymag;
Fokhagyma; Fonák lóhere (vetõmag célra); Földieper (szamóca); Földimogyoró; Francia perje (vetõmag célra); Futóbab; Fûszerpaprika;
Füves lucerna és füves here; Galambbegysaláta; Gomborkamag; Görög széna; Gumós komócsin (vetõmag célra); Gyûszûvirág; Hibrid perje
(vetõmag célra); Hibrid kukorica; Hibrid napraforgó; Homoki bab; Izsóp; Jázmin; Juhcsenkesz (vetõmag célra); Kamilla; Kapor;
Káposztarepce; Karalábé; Karfiol; Kelkáposzta; Kender (vetõmag célra); Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce); Kínai kel; Komlós
lucerna; Komlós lucerna (vetõmag célra); Konyhakömény; Korcs v. svédhere (vetõmag célra); Korcshere; Koriander; Koronás baltavirág
(vetõmag célra); Köles; Körömvirág; Kukorica; Legány-féle keverék (pannon- vagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere
keverék); Lencse; Lestyán; Levendula; Ligeti perje (vetõmag célra); Lilahagyma; Lóbab; Lódi lóhere (vetõmag célra); Lucerna; Lucerna
(vetõmag célra); Macskagyökérfû; Majoranna; Mák; Máriatövis; Menta; Metélõhagyma; Meténg; Mezei borsó; Mezei csibehúr; Mézontófû;
Mocsári perje (vetõmag célra); Mohar; Murokrépa; Mustármag; Nádképû csenkesz (vetõmag célra); Napraforgómag; Napraforgós
kukoricacsalamádé; Négermag; Nyúlszapuka; Olajlenmag; Olajretekmag; Olajtökmag; Olasz perje (vetõmag célra); Óriás tippan (vetõmag
célra); Õszi búzás pannon bükköny; Paprika; Paradicsom; Pasztinák; Pattogatni  való kukorica; Perzsahere; Petrezselyem; Pohánka;
Póréhagyma; Rebarbara; Réparepce; Retek; Réti csenkesz (vetõmag célra); Réti komócsin (vetõmag célra); Réti perje (vetõmag célra);
Ricinusmag; Rost célra termesztett kender; Rostlen (vetõmag célra); Rozmaring; Rozs; Rozsos szöszösbükköny; Sáfrány; Sáfránymag;
Sárgarépa; Sárkerep lucerna; Seprûcirok; Silócirok; Silókukorica; Somkóró; Sóska; Sovány perje (vetõmag célra); Spanyol Articsóka; Spárga;
Spenót; Szárazbab; Szárazborsó; Szarvaskerep; Szegletes lednek; Szemescirok; Szeradella; Szezámmag; Szójabab; Szójás silókukorica;
Szöszös bükköny (vetõmag célra); Szöszös ökörfarkkóró; Szudáni cirokfû; Szudánifû; Takarmánybaltacim; Takarmánybaltacím (vetõmag
célra); Takarmányborsó; Takarmánybükköny; Takarmányfüvek; Takarmánykáposzta; Takarmánylucerna (vetõmag célra); Takarmánymályva; 
Takarmányrépa; Takarmányretek; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Tárkony; Tarlórépa; Tárnics; Tavaszi búza; Tifon; Tojásgyümölcs;
Torma; Tök; Tritikále; Uborka; Útifû; Vadrepcemag; Vegyes zöldség (konyhakert); Vörös csenkesz (vetõmag célra); Vöröshere (vetõmag
célra); Vöröshagyma; Vöröshere; Zab; Zabos borsó; Zabos bükköny; Zeller; Zöldbab; Zöldborsó; Zsázsa

  ab) Tanyás gazdálkodás

  ac) Ökológiai szántóföldi
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A B C

3 a) ad) 1. Szántóföldi növénytermesztés túzok élõhely-fejlesztési
elõ írásokkal (vegyes szántóföldi növénytermesztés
esetén)

Alexandriai here; Alexandriai here (vetõmag célra); Angol perje (vetõmag célra); Angyalgyökér; Anyarozs; Árpa; Articsóka; Bazsalikom;
Bíborhere; Bíborhere (vetõmag célra); Bimbóskel; Borsikafû; Borsós kukoricacsalamádé; Borsós napraforgó-csalamádé; Brokkoli; Burgonya;
Búza és kétszeres és egyéb búza; Cékla; Cérnatippan (vetõmag célra); Cikóriagyökér; Citromfû; Csemegekukorica; Csenkeszperje (vetõmag
célra); Csicseriborsó; Csicsóka; Csomós ebír (vetõmag célra); Cukkini; Cukorborsó; Cukorcirok; Cukorrépa; Dinnye; Disznóbab; Dohány-
Burley; Dohány- Virginia; Durumbúza; Ebtippan (vetõmag célra); Édes csillagfürt (mag); Édeskömény; Endívia; Fehér here (vetõmag célra);
Fehér tippan (vetõmag célra); Fehérhere; Fehérvirágú somkóró; Fejes káposzta; Fejessaláta; Feketegyökér; Fénymag; Fokhagyma; Fonák
lóhere (vetõmag célra); Földieper (szamóca); Földimogyoró; Francia perje (vetõmag célra); Futóbab; Fûszerpaprika; Füves lucerna és füves
here; Galambbegysaláta; Gomborkamag; Görög széna; Gumós komócsin (vetõmag célra); Gyûszûvirág; Hibrid perje (vetõmag célra);
Homoki bab; Izsóp; Jázmin; Juhcsenkesz (vetõmag célra); Kamilla; Kapor; Káposztarepce; Karalábé; Karfiol; Kelkáposzta; Kender (vetõmag
célra); Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce); Kínai kel; Komlós lucerna; Komlós lucerna (vetõmag célra); Konyhakömény; Korcs v.
svédhere (vetõmag célra); Korcshere; Koronás baltavirág (vetõmag célra); Köles; Körömvirág; Kukorica; Legány-féle keverék (pannon- vagy
szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere keverék); Lencse; Lestyán; Levendula; Ligeti perje (vetõmag célra); Lilahagyma; Lóbab;
Lódi lóhere (vetõmag célra); Lucerna; Lucerna (vetõmag célra);Macskagyökérfû; Majoranna; Mák; Menta; Metélõhagyma; Meténg; Mezei
borsó; Mezei csibehúr; Mézontófû; Mocsári perje (vetõmag célra); Mohar; Murokrépa; Mustármag; Nádképû csenkesz (vetõmag célra);
Napraforgómag; Napraforgós kukoricacsalamádé; Négermag; Nyúlszapuka; Olajlenmag; Olajretekmag; Olajtökmag; Olasz perje (vetõmag
célra); Óriás tippan (vetõmag célra); Õszi búzás pannon bükköny; Paprika; Paradicsom; Pasztinák; Pattogatni  való kukorica; Perzsahere;
Petrezselyem; Pohánka; Póréhagyma; Rebarbara; Réparepce; Retek; Réti csenkesz (vetõmag célra); Réti komócsin (vetõmag célra); Réti
perje (vetõmag célra); Ricinusmag; Rost célra termesztett kender; Rostlen (vetõmag célra); Rozmaring; Rozs; Rozsos szöszösbükköny;
Sáfrány; Sáfránymag; Sárgarépa; Sárkerep lucerna; Seprûcirok; Silócirok; Silókukorica; Somkóró; Sóska; Sovány perje (vetõmag célra);
Spanyol Articsóka; Spárga; Spenót; Szárazbab; Szárazborsó; Szarvaskerep; Szegletes lednek; Szemescirok; Szeradella; Szezámmag;
Szójabab; Szójás silókukorica; Szöszös bükköny (vetõmag célra); Szöszös ökörfarkkóró; Szudáni cirokfû; Szudánifû; Takarmánybaltacim;
Takarmánybaltacím (vetõmag célra); Takarmányborsó; Takarmánybükköny; Takarmányfüvek; Takarmánykáposzta; Takarmánylucerna
(vetõmag célra); Takarmánymályva; Takarmányrépa; Takarmányretek; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Tárkony; Tarlórépa; Tárnics;
Tavaszi búza; Tifon; Tojásgyümölcs; Torma; Tök ; Tritikále; Uborka; Útifû; Vadrepcemag; Vörös csenkesz (vetõmag célra); Vöröshere
(vetõmag célra); Vöröshagyma; Vöröshere; Zab; Zabos borsó; Zabos bükköny; Zeller; Zöldbab; Zöldborsó; Zsázsa; Zöldugar

a) ad) 2. Szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi
elõ írásokkal

a) ad) 3. Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad
élõhely-fejlesztési elõ írásokkal

a) ad) 4. Szántóföldi növénytermesztés kék vércse
élõhely-fejlesztési elõ írásokkal (vegyes szántóföldi
növénytermesztés esetén)

4 a) ad) 1.
a) ad) 4.

Szántóföldi növénytermesztés túzok élõhely-fejlesztési
elõ írásokkal (évelõ szálas pillangós takarmánynövények
termesztése esetén)
Szántóföldi növénytermesztés kék vércse
élõhely-fejlesztési elõ írásokkal (évelõ szálas pillangós
takarmánynövények termesztése esetén)

Alexandriai here; Bíborhere; Bükköny- félék; Csicseriborsó; Fehér here; Fehérvirágú somkóró; Görögszéna; Komlós lucerna; Korcshere;
Lucerna; Mezei borsó; Nyúlszapuka; Perzsa here; Sárkerep lucerna; Somkóró; Szarvaskerep; Szárazborsó; Szeradella; Takarmány baltacím;
Takarmányborsó; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Vöröshere vagy ezen növények keveréke, füves keveréke
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A B C

5 a) ae) 1.
a) ae) 2.

Vízerózió
Szélerózió

Alexandriai here; Alexandriai here (vetõmag célra); Angol perje (vetõmag célra); Angyalgyökér; Anyarozs; Árpa; Bazsalikom; Bíborhere;
Bíborhere (vetõmag célra); Borsikafû; Borsós kukoricacsalamádé; Borsós napraforgó-csalamádé; Burgonya; Búza és kétszeres és egyéb
búza; Cérnatippan (vetõmag célra); Cikóriagyökér; Citromfû; Csemege kukorica; Csenkeszperje (vetõmag célra); Csicseriborsó; Csicsóka;
Csomós ebír (vetõmag célra); Cukorcirok; Cukorrépa; Csillagfürt; Disznóbab; Dohány- Burley; Dohány- Virginia; Durumbúza; Ebtippan
(vetõmag célra); Édes csillagfürt (mag); Fehér here (vetõmag célra); Fehér tippan (vetõmag célra); Fehérhere; Fehérvirágú somkóró;
Fénymag; Fonák lóhere (vetõmag célra); Francia perje (vetõmag célra); Füves lucerna és füves here; Gomborkamag; Görög széna; Gumós
komócsin (vetõmag célra); Gyûszûvirág; Hibrid perje (vetõmag célra); Homoki bab; Izsóp; Jázmin; Juhcsenkesz (vetõmag célra); Kamilla;
Kapor; Káposztarepce; Kender (vetõmag célra); Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce); Komlós lucerna; Komlós lucerna (vetõmag
célra); Korcs v. svédhere (vetõmag célra); Korcshere; Koronás baltavirág (vetõmag célra); Köles; Körömvirág; Kukorica; Legány-féle keverék
(pannon- vagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere keverék); Lencse; Lestyán; Levendula; Ligeti perje (vetõmag célra); Lóbab;
Lódi lóhere (vetõmag célra); Lucerna; Lucerna (vetõmag célra); Macskagyökérfû; Majoranna; Menta; Meténg; Mezei borsó; Mezei csibehúr;
Mézontófû; Mocsári perje (vetõmag célra); Mohar; Murokrépa; Mustármag; Nádképû csenkesz (vetõmag célra); Napraforgómag;
Napraforgós kukoricacsalamádé; Négermag; Nyúlszapuka; Olajlenmag; Olajretekmag; Olasz perje (vetõmag célra); Óriás tippan (vetõmag
célra); Õszi búzás pannon bükköny; Pattogatni  való kukorica; Perzsahere; Pohánka; Réparepce; Réti csenkesz (vetõmag célra); Réti
komócsin (vetõmag célra); Réti perje (vetõmag célra); Rost célra termesztett kender; Rostlen (vetõmag célra); Rozmaring; Rozs; Rozsos
szöszösbükköny; Sáfrány; Sáfránymag; Sárkerep lucerna; Seprûcirok; Silócirok; Silókukorica; Somkóró; Sovány perje (vetõmag célra);
Szárazborsó; Szarvaskerep; Szegletes lednek; Szemescirok; Szeradella; Szezámmag; Szójabab; Szójás silókukorica; Szöszös bükköny
(vetõmag célra); Szöszös ökörfarkkóró; Szudáni cirokfû; Szudánifû; Takarmánybaltacim; Takarmánybaltacím (vetõmag célra);
Takarmányborsó; Takarmánybükköny; Takarmányfüvek; Takarmánykáposzta; Takarmánylucerna (vetõmag célra); Takarmánymályva;
Takarmányrépa; Takarmányretek; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Tárkony; Tárnics; Tavaszi búza; Tifon; Tritikále; Úfifû; Vadrepcemag; 
Vörös csenkesz (vetõmag célra); Vöröshere (vetõmag célra); Vöröshere; Zab; Zabos borsó; Zabos bükköny; Zöldborsó; Zsázsa

6 b) ba)
  bb)
  bc) 1.
  bc) 2.
d) db)

Extenzív gyepgazdálkodás
Ökológiai gyepgazdálkodás
Gyepgazdálkodás túzok élõhely-fejlesztési elõ írásokkal
Gyepgazdálkodás élõhely-fejlesztési elõ írásokkal
Természetes vizes élõhelyek gondozása

Állandó legelõ (kaszált); Állandó legelõ (legeltetett); Egyéb gyep (kaszált); Egyéb gyep (legeltetett);

7 b) bd) 1.
  bd) 2.
d) dc)

Környezetvédelmi célú földhasználat váltás
Természetvédelmi célú gyeptelepítés
Vizes élõhelyek létrehozása és kezelése

Egyéb gyep (kaszált); Egyéb gyep (legeltetett);

8 c) ca) Integrált gyümölcs és szõlõtermesztés Alma; Birs; Cseresznye; Dió; Egyéb ribiszke; Homoktövis; Josta; Kajszibarack; Körte; Málna; Mandula; Meggy; Mogyoró; Naspolya;
Õszibarack; Piros ribiszke; Piszke; Szeder; Szelídgesztenye; Szilva; Szõlõültetvények; Termesztett bodza

9 c) cb) Ökológiai gyümölcs és szõlõtermesztés Alma; Birs; Cseresznye; Dió; Egyéb ribiszke; Homoktövis; Josta; Kajszibarack; Körte; Málna; Mandula; Meggy; Mogyoró; Naspolya;
Õszibarack; Piros ribiszke; Piszke; Szeder; Szelídgesztenye; Szilva; Szõlõültetvények; Termesztett bodza; Vegyes gyümölcsös

10 c) cc) Hagyományos gyümölcstermesztés Alma; Birs; Cseresznye; Dió; Kajszi; Körte; Mandula; Meggy; Mogyoró; Naspolya; Õszibarack; Szilva; Szelídgesztenye; Vegyes gyümölcsös

11 d) da) Nádgazdálkodás Nád
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2. melléklet a 31/2010. (III. 30.) FVM rendelethez

Az R. 14. számú melléklet 2.2. pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A mérésrõl jegyzõkönyvet kell készíteni az alábbi tartalmi követelmények szerint:)
„a) a területazonosítási kérelmet benyújtó földhasználó neve és regisztrációs száma;”

3. melléklet a 31/2010. (III. 30.) FVM rendelethez
„22. számú melléklet a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelethez

1. Célprogramok teljesítéséhez köthetõ legfontosabb adminisztrációs tevékenységek összefoglaló táblázata

A B C D E F

1 Célprogramok Adminisztrációs
tevékenység

Elkészítés, elvégzés ideje Elkészítés, elvégzés
gyakorisága

Benyújtás, bejelentés ideje Benyújtás, bejelentés
módja

2 Minden célprogram csoport 
esetén

gazdálkodási napló
vezetése

naprakészen folyamatos évente szeptember 1. és
november 30. között

elektronikus úton
az MgSzH-hoz

3 agrár-környezetgazdálko-
dási képzésen  való részvétel

képzési idõszak a támogatási idõszak alatt
2 alkalommal

– –

4 Szántóföldi
növénytermesztés és
ültetvénygazdálkodás
célprogram csoport esetén

bõvített talajvizsgálathoz
talajmintavétel

2008. szeptember 1. és
2010. augusztus 31. között

a támogatási idõszak alatt
2 alkalommal

– –

2013. szeptember 1. és
2014. augusztus 31. között

5 tápanyag-gazdálkodási terv 
készítése

Elsõ gazdálkodási évre
vonatkozóan 2010.
május 15.
A második gazdálkodási
évtõl kezdõdõen minden év 
szeptember 30-ig vagy
a fõnövény lekerülését
köve tõen

évente szeptember 1.
és november 30. között

elektronikus úton
az MgSzH-hoz

6 Szántóföldi
növénytermesztés

zöldtrágyázás – a támogatási idõszak alatt
legalább egy alkalommal

a növényállomány
beforgatását megelõzõ
15 napon belül

MVH által közleményben
közétett módon

7 másodvetés – – a munkálatok elvégzését
követõ 15 napon belül

MVH által közleményben
közétett módon
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A B C D E F

8 Szántóföldi
növénytermesztés
célprogram csoport esetén

középmély lazítás – a támogatási idõszak alatt
egy alkalommal

a munkálatok elvégzését
követõ 15 napon belül

MVH által közleményben
közétett módon

9 földhasználati terv
elkészítése

Elsõ gazdálkodási évre
vonatkozóan 2010.
május 15.
A második gazdálkodási
évtõl kezdõdõen minden év 
szeptember 30-ig vagy
a fõnövény lekerülését
köve tõen

évente – –

10 Ültetvénygazdálkodás
célprogram csoport esetén

levélanalízis – évente – –

11 Szántóföldi és
gyepgazdálkodási
természetvédelmi célú
zonális célprogramok,
valamint vizes élõhelyeken
történõ gazdálkodás
célprogram esetén

kaszálás – évente legalább két
alkalommal

megkezdése elõtt legalább
5 nappal az ille té kes állami
természetvédelmi szervnek

írásban, elektronikus úton,
telefaxon vagy e-mailen

”
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4. melléklet a 31/2010. (III. 30.) FVM rendelethez

Az R. 23. számú melléklet 89. pont c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[VI. Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élõhelyfejlesztési elõ írásokkal célprogram]

[A célprogram elõ írásai
Ellenõrzés

Meg nem felelés módja
Szankció

lehetséges módja szintje gyakorisága a) elsõ alkalom b) többszöri alkalom

Általános elõ írások
89.) a célprogram 5 éve alatt
a célprogramba bevitt teljes területen
a következõ vetésszerkezet betartása
kötelezõ fõvetésû növények tekintetében: 
legalább 30% kalászos gabona, legalább 
20% szálas pillangós takarmánynövény
(szálas pillangósok, vagy azok keveréke,
 illetve füves keveréke), legalább 10%
zöldugar, legfeljebb 25% egyéb kultúra]

„89. c) A zöldugar
aránya nem éri el
a 10%-ot

89. ca) A részarány
mértéke 5% alatti

S9

89. cb) A részarány 
mértéke 5% feletti

S8”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 32/2010. (III. 30.) FVM rendelete
az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez
teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges
feltételrendszer, valamint az állatok állategységre  való átváltási arányának meghatározásáról  szóló 
50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában meghatározott
feladatkörben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes
Mezõgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre
 való átváltási arányának meghatározásáról  szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet (a továb biak ban: R.) 1.  §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„1.  § E rendelet célja, hogy az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások
igénybevételéhez szükséges, a „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartását szolgáló, az Európai Unió
általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai által elõírt minimális gazdálkodási és környezetvédelmi
követelmények, valamint e követelmények megsértése eseteinek meghatározásával biztosított legyen
a mezõgazdasági földterületek jó mezõgazdasági és ökológiai állapota, továbbá hogy az állatok állategységre  való
átváltási arányai meghatározásra kerüljenek.”

2.  § (1) Az R. 2.  § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép
(E rendelet alkalmazásában:)
„a) állandó legelõ: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen
támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott
egyes támogatási rendszerek létrehozásáról  szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében elõírt egységes támogatási
rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról  szóló 2009. október 29-i 1120/2009/EK
bizottsági rendelet 2. cikk c) pontja szerinti földterület;”

(2) Az R. 2.  § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„c) egybemûvelt tábla: az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból, valamint a központi költségvetésbõl finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos
egységes eljárási szabályokról  szóló rendeletben (a továb biak ban: egységes kérelemrõl  szóló rendelet) meghatározott 
területegység;”

(3) Az R. 2.  § g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép
(E rendelet alkalmazásában:)
„g) gyommentes állapot: gyommentes állapotúnak kell tekinteni azt a hasznosított területet, amelyen különbözõ –
kémiai, fizikai, biológiai – gyomszabályozási módszerek alkalmazásával olyan mértékben megakadályozták
a gyomnövények kelését, a szaporító képletek kialakulását, hogy a gyomnövényfoltok összterülete a tábla
kiterjedésének 30%-át nem haladja meg, továbbá az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett kémiai,
fizikai, biológiai gyomszabályozási módszerek alkalmazásával megakadályozták a 4. melléklet szerinti veszélyes
gyomnövények szaporító képleteinek kialakulását;”

(4) Az R. 2.  § j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép
(E rendelet alkalmazásában:)
„j) tábla: az egységes kérelemrõl  szóló rendeletben meghatározott területegység;”

(5) Az R. 2.  §-a a következõ n–q) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„n) gémeskút: a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben rögzített, a föld felszíne felett található vízkiemelõ
szerkezet, amely a kétkarú emelõ elvén mûködik;
o) kunhalom: a természet védelmérõl  szóló 1996. évi LIII. törvény 23.  § (3) bekezdés f) pont szerinti definíciónak
megfelelõ, a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben meghatározott és feltüntetett területi kiterjedéssel
rendelkezõ objektum;
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p) tájképi elem: e § n) és o) pont szerinti szereplõ gémeskút és kunhalom;
q) másodvetés: a fõnövény után a következõ gazdálkodási év elsõ növényének vetéséig betakarított, vagy
zöldtrágya-növényként talajba forgatott kultúra.”

3.  § (1) Az R. 5.  § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Az 1. melléklet 3. pontjában foglalt elõ írások vonatkozásában
a) legkorábban a 2008. évi egységes területalapú támogatás iránti kérelem benyújtásának idõpontjában a területen
szereplõ kultúra számíthat kiindulási alapnak;
b) a vetésváltási szabályok teljesítése során a másodvetést is figye lembe kell venni, ha az a fõnövénnyel megegyezõ
területen  valósult meg, és a földhasználó a másodvetést az egységes kérelemrõl  szóló rendeletben foglaltak szerint
bejelentette;
c) annak a) és b) alpontjaiban szereplõ elõ írás az ott felsorolt kultúrák önmaguk után történõ termesztésére értendõ.
(4) Nem minõsül az 1. melléklet 4. pontjában foglalt elõ írás megsértésének az, ha az égetésre
az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által zárlati károsítókkal  való fertõzés  miatt hozott hatósági határozatban foglalt,
vagy a természetvédelmi hatóság által egyedi természetvédelmi okokból hozott hatósági határozatban foglalt
kötelezettség végrehajtása érdekében kerül sor.”

(2) Az R. 5.  § a következõ (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A tájképi elemet tartalmazó területen azok védelme érdekében az 1. melléklet 4–9. pontjaiban foglalt elõ írásokat
kell betartani.
(8) Az 1. melléklet 9. pontja alapján a kunhalmok területén 2010. november 1-jétõl tilos – a gyeptelepítés
elõkészítéséhez szükséges talajmunkák kivételével – bárminemû talajmunka végzése.”

4.  § (1) Az R. 6.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a földhasználó nem tartja be az 1. mellékletben foglalt elõ írásokat, az elõ írások megsértésének naptári évében
a számára nyújtandó közvetlen kifizetések teljes összege csökkentésre kerül, melynek mértéke a 73/2009/EK tanácsi
rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenõrzési rendszer tekintetében,
az említett rendeletben létrehozott, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási
rendszerek keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint
az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott
támogatási rendszer keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról  szóló, 2009.
november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet (a továb biak ban: 1122/2009/EK bizottsági rendelet) 70–73. cikkei
alapján kerül megállapításra.”

(2) Az R. 6.  § (6)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(6) Az 1122/2009/EK bizottsági rendelet alkalmazásában a meg nem felelés ismételtnek minõsül, ha az 1.
mellékletben foglalt ugyanazon HMKÁ elõ írás megsértése három egymást követõ éven belül legalább két alkalommal
került megállapításra, feltéve, hogy a földhasználót értesítették a korábbi HMKÁ elõ írásnak  való meg nem felelésrõl, és
a földhasználónak lehetõsége volt megtenni a szükséges intézkedéseket az elõzõleg megállapított HMKÁ meg nem
felelés megszüntetésére.
(7) Ha a földhasználó vonatkozásában több alkalommal megállapításra került ugyanazon HMKÁ elõ írásnak  való meg
nem felelés, akkor az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 71. cikk (5) és (6) bekezdései, valamint a 72. cikk (2) bekezdése
alapján kell eljárni.
(8) Ha az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl  szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.  § (4) bekezdésében foglalt
rendelkezés megsértése  miatt az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárást indít, tájékoztatja a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalt (a továb biak ban: MVH), amely alapján az MVH az 1. melléklet 7. pontjában foglalt elõ írás meg
nem felelésének megállapítása és a földhasználó azonosítása érdekében eljárást kezdeményez.”

5.  § Az R. 7.  § (2) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A meg nem felelés mértékérõl, súlyosságáról, tartósságáról, valamint az alkalmazandó jogkövetkezményrõl
az MVH dönt.”

6.  § Az R. 15.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15.  § Ez a rendelet
1. a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és
a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK,
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1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK
és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról  szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendeletnek,
2. a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és
a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról  szóló, 2003. szeptember 29-i
1782/2003/EK tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és
ellenõrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról  szóló 2004. április 21-i
796/2004/EK bizottsági rendeletnek,
3. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról  szóló, 2005.
szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletnek,
4. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról  szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról  szóló, 2006. december 15-i
1974/2006/EK bizottsági rendeletnek,
5. a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes
támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról,
valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 73/2009/EK tanácsi rendeletnek,
6. a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenõrzési
rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott
közvetlen támogatási rendszerek keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról,
valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban
meghatározott támogatási rendszer keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról  szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendeletnek
a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

7.  § (1) Az R 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

8.  § Hatályát veszti az R. 14.  §-a.

9.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

10.  § Ez a rendelet
1. a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási

rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes
támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról,
valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 73/2009/EK tanácsi rendeletnek, és

2. a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenõrzési
rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott
közvetlen támogatási rendszerek keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megálla-
pításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban
meghatározott támogatási rendszer keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról  szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 32/2010. (III. 30.) FVM rendelethez

Az R. 1. melléklete a következõ 9. és 10. ponttal egészül ki:
„9. A Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben rögzített tájképi elemek megõrzése kötelezõ. A kunhalom
területén a gyeptelepítés elõkészítéséhez szükséges talajmunkák kivételével bárminemû talajmunka végzése és
a fahasználat tilos.
10. Öntözési célú vízhasználat csak érvényes vízjogi üzemeltetési engedély alapján végezhetõ.”

2. melléklet a 32/2010. (III. 30.) FVM rendelethez
„2. melléklet az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez

A táblára vonatkozó meg nem felelések mértékének, súlyosságának és tartósságának ellenõrzési
megállapításai alapjául szolgáló tényállások

A B C D

1. Elõírás Mérték Súlyosság Tartósság
2. Talajerózió elleni

védelemre vonatkozó
elõ írások:
a) 12%-nál nagyobb
lejtésû területen
az alábbi kultúrák
termesztése tilos:
dohány, cukorrépa,
takarmányrépa,
burgonya, csicsóka.
b) 12%-nál nagyobb
lejtésû területen a nyári
és õszi betakarítású
kultúrák lekerülése után
gondoskodni kell a talaj
fedettségérõl:
ba) õszi kultúra
vetésével, vagy
bb) a tarló október 30-ig
történõ megõrzésével
vagy legfeljebb sekély
tarlóhántás és -ápolás
elvégzésével, valamint
a tarló gyommentes
állapotban tartásával,
vagy
bc) másodvetésû
takarónövény
termesztésével.

Kismértékû (gazdaságon
belüli): A meg nem
felelés hatása
a kedvezményezett
földterületére
korlátozódik
Nagymértékû
(gazdaságon átnyúló):
A meg nem felelés és
hatása a szomszédos
gazda földterületeire is
átterjed (az erózió
következtében kialakult
árok, talajráhordás stb.)

Enyhe: a vizsgált
„tiltólistás” hasznosítású
táblán belül a 12%-nál
nagyobb lejtésû terület
aránya nem haladja meg
az 50%-ot
Súlyos: a vizsgált
„tiltólistás” hasznosítású
táblán belül a 12%-nál
nagyobb lejtésû terület
aránya meghaladja
az 50%-ot

Helyrehozható:
A vegetációs idõben
történt károsodástól
függõen.
Maradandó:
A vegetációs idõben
történt károsodástól
függõen.
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3. Erózió ellen kialakított
teraszok megõrzése
kötelezõ
szõlõültetvények
esetében.

Kismértékû (gazdaságon
belüli): A meg nem
felelés hatása
a kedvezményezett
földterületére
korlátozódik
Nagymértékû
(gazdaságon átnyúló):
A meg nem felelés és
hatása a szomszédos
gazda földterületeire is
átterjed (az erózió
következtében kialakult
árok, talajráhordás stb.)

Enyhe: a táblát érintõ
kialakított teraszok
részben sérültek
Súlyos: a táblát érintõ
kialakított teraszok közül
legalább 1 teljesen
megszüntetésre került

Helyrehozható:
A teraszok sérült részei
ésszerû eszközök
alkalmazásával
helyrehozhatók (kisebb
sérülések esetén).
Maradandó: A sérült
vagy megrongált
teraszok helyre-,
visszaállítása ésszerû
eszközök alkalmazásával
nem oldható meg
(teraszok jelentõs
rongálása,
megszüntetése esetén).

4. Vetésváltásra vonatkozó
elõ írások:
a) Egymás után két évig
termeszthetõ: rozs, búza,
tritikálé és árpa.
b) Egymás után
legfeljebb három évig
termeszthetõ: kukorica és 
dohány.
c) Több évig
termeszthetõ maga után: 
évelõ kertészeti kultúrák,
évelõ
takarmánynövények,
fûmagtermesztés,
méhlegelõ céljából vetett 
növények,  illetve
energetikai hasznosítás
céljából vetett több éves
növények, valamint a rizs.
d) Minden egyéb
növény egy évig
termeszthetõ.

Kismértékû (gazdaságon
belüli): A meg nem
felelés hatása
a kedvezményezett
földterületére
korlátozódik
Nagymértékû
(gazdaságon átnyúló):
A meg nem felelés hatása 
a szomszédos gazda
földterületeire is átterjed
(a monokultúra  miatt
kialakuló kórokozók
és/vagy károsító elemek
fertõzik a szomszédos
gazdaságot)

Enyhe: nincs látható
következménye a meg
nem felelésnek
Súlyos: látható
következménye van
(károkozás) a meg nem
felelésnek,
a megszokotton túli
védekezés szükséges

Helyrehozható:
A megengedett ideig
tartó monokultúrás
termesztést követõ elsõ
évben kerül azonosításra
a nem megfelelés 
Maradandó:
Bizonyítható, hogy
a megengedett ideig
tartó monokultúrás
termesztést köve tõen
második évben is fennáll
a nem megfelelés.

5. Tarló, nád, növényi
maradvány, valamint
gyepek égetése tilos.

Kismértékû (gazdaságon
belüli): A meg nem
felelés és hatása
a kedvezményezett
földterületére
korlátozódik
Nagymértékû
(gazdaságon átnyúló):
A meg nem felelés és
hatása a szomszédos
gazda földterületeire is
átterjed

Enyhe: a vizsgált tábla
esetében 50%, vagy ez
alatti területen található
meg nem felelés
Súlyos: a vizsgált tábla
esetében 50% feletti
területen található meg
nem felelés

Helyrehozható: Adott
vegetációs idõszakban
helyreálló, lágyszárú
növények károsodása
(tarló, növényi
maradvány stb.).
Maradandó: Többéves
kultúrák károsodása
(gyep, nád stb.).
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6. Mezõgazdasági
területeken vízzel telített
talajon mindennemû
gépi munkavégzés tilos,
kivéve a belvíz, árvíz
levezetõ árkok
létesítésekor és
értékmentéskor
végzendõ gépi
munkavégzést.

Kismértékû (gazdaságon
belüli): A meg nem
felelés és hatása
a kedvezményezett
földterületére
korlátozódik
Nagymértékû
(gazdaságon átnyúló):
A meg nem felelés és
hatása a szomszédos
gazda földterületeire is
átterjed

Enyhe: a vizsgált tábla
esetében 20%, vagy ez
alatti területen található
meg nem felelés
Súlyos: a vizsgált tábla
esetében 20% feletti
területen található meg
nem felelés

Helyrehozható: Egyéves
kultúrákon okozott kár
esetében (csak az adott
vegetációs idõszakra
korlátozódik a hatás).
Maradandó: Többéves
kultúrákban történt
a károsodás, ahol
a talajlazítás nem oldható 
meg (gyep, lucerna stb.).

7. A gyepterületek
túllegeltetése, valamint
maradandó kár okozása
tilos.

Kismértékû (gazdaságon
belüli): A meg nem
felelés és hatása
a kedvezményezett
földterületére
korlátozódik

Enyhe: a vizsgált tábla
esetében 20%, vagy ez
alatti területen található
meg nem felelés
Súlyos: a vizsgált tábla
esetében 20% feletti
területen található meg
nem felelés

Helyrehozható:
A károsodott részen
regenerálódásra alkalmas 
növényi részek még
megmaradtak.
A bekövetkezett
károsodás önmagától
regenerálódhat.
Maradandó:
A károsodott területen
az eredeti kultúra
helyreállására alkalmas
növényi részek nem
találhatók. A károsodást
csak a növények
pótlásával lehet
helyreállítani.

8. A mezõgazdasági
területeket
gyommentesen kell
tartani.

Kismértékû (gazdaságon
belüli): A meg nem
felelés és hatása
a kedvezményezett
földterületére
korlátozódik
Nagymértékû
(gazdaságon átnyúló):
A meg nem felelés és
hatása a szomszédos
gazda földterületeire is
átterjed

Enyhe:
a gyomnövényfoltok
összterülete a vizsgált
tábla kiterjedésének
30%-át meghaladja, és
a vizsgált tábla szaporító
képlettel rendelkezõ
veszélyes gyomokat nem 
tartalmaz
Súlyos: a vizsgált tábla
szaporító képlettel
rendelkezõ veszélyes
gyomokat tartalmaz

Helyrehozható:
A gyomirtás
eredményesen
elvégezhetõ a szokásos
eszközök használatával.
Maradandó: Az
eredményes gyomirtás
nem végezhetõ el
az alapkultúra
károsodása nélkül.

9. A mezõgazdasági
területeken a hasznosítás 
szempontjából
nemkívánatos fás szárú
növények
megtelepedését és
terjedését meg kell
akadályozni.

Kismértékû (gazdaságon
belüli): A meg nem
felelés és hatása
a kedvezményezett
földterületére
korlátozódik
Nagymértékû
(gazdaságon átnyúló):
A meg nem felelés és
hatása a szomszédos
gazda földterületeire is
átterjed

Enyhe: a vizsgált tábla
esetében 20%, vagy ez
alatti területen található
meg nem felelés
Súlyos: a vizsgált tábla
esetében 20% feletti
területen található meg
nem felelés

Helyrehozható:
A megtelepedett fás
szárúak irtása
elvégezhetõ
az alapkultúra
károsodása nélkül.
Maradandó:
A fás szárúak eltávolítása
az alapkultúra
károsodása nélkül nem
hajtható végre.
A károsodás a vegetációs
idõ alatt ésszerû
eszközökkel nem
hozható helyre.
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10. A Mezõgazdasági
Parcella Azonosító
Rendszerben rögzített
tájképi elemek
megõrzése kötelezõ.
A kunhalom területén
– a gyeptelepítés
elõkészítéséhez
szükséges talajmunkák
kivételével – bárminemû
talajmunka végzése és
a fahasználat tilos.

Kismértékû (gazdaságon
belüli):
A meg nem felelés hatása 
a kedvezményezett
földterületére
korlátozódik.
Nagymértékû
(gazdaságon átnyúló):
A meg nem felelés hatása 
a szomszédos
gazdálkodó
földterületére is átterjed/
gémeskút esetében nem
megállapítható.

Enyhe: A gémeskút
megrongálódott vagy
sérült, vagy a kunhalom
kedvezményezett által
hasznosított területének
legfeljebb 20%-a
megrongálódott vagy
sérült.
Súlyos: A gémeskutat
megszüntették a vizsgált
területen, vagy
a kunhalom
kedvezményezett által
hasznosított területének
több mint 20%-a
megrongálódott vagy
sérült.

Helyrehozható:
A gémeskút sérült részei
ésszerû eszközök
alkalmazásával
helyrehozhatók (kisebb
sérülések esetén), vagy
1 méternél kevesebb és
50%-nál kisebb
magasságcsökkenés
történt a kunhalom
területén.
Maradandó: A sérült
vagy megrongált
gémeskutak helyre-, vagy 
visszaállítása ésszerû
eszközök alkalmazásával
nem oldható meg
(jelentõs sérülés vagy
rongálás megszüntetése
esetén), vagy 1 métert
meghaladó vagy 50%-nál 
nagyobb
magasságcsökkenés
tapasztalható
a kunhalom területén.

11. Öntözési célú
vízhasználat csak
érvényes vízjogi
üzemeltetési engedély
esetén lehetséges.

Kismértékû (gazdaságon
belüli):
A meg nem felelés hatása 
a kedvezményezett
földterületére
korlátozódik.
Nagymértékû
(gazdaságon átnyúló):
nem megállapítható

Enyhe: A vizsgált
területre vonatkozóan
a földhasználó nem
a vízjogi üzemeltetési
engedélyben foglaltak
szerint jár el.
Súlyos: A vizsgált
területre vonatkozóan
a földhasználó nem
rendelkezik vízjogi
üzemeltetési engedéllyel, 
vagy a vízügyi hatóság
a vízjogi üzemeltetési
engedély
szüneteltetésérõl jogerõs 
döntést hozott, vagy
a vízjogi üzemeltetési
engedély lejárt.

Helyrehozható:
Az öntözési célú
vízhasználathoz
szükséges vízjogi
üzemeltetési engedély
beszerezhetõ.
Maradandó: nem
megállapítható.

”

3. melléklet a 32/2010. (III. 30.) FVM rendelethez

Az R. 3. számú mellékletében a „Gazdaságon belüli” szövegrész helyébe a „Kismértékû” szöveg, valamint
a „Gazdaságon kívüli” szövegrész helyébe a „Nagymértékû” szöveg lép.
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A honvédelmi miniszter és az egészségügyi miniszter 6/2010. (III. 30.) HM–EüM együttes rendelete
egyes HM–EüM együttes rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról  szóló 2008. évi CXI. törvény
hatálybalépésével összefüggõ módosításáról

Az állami célú légi közlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeirõl  szóló 16/1998. (X. 28.) HM–EüM együttes rendelet
tekintetében a légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény 74.  § (2) bekezdésének j) pontjában kapott felhatalmazás alapján
– a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1.  §
(1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel, valamint
az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § n) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi és rendészeti miniszterrel egyetértésben –,
a Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi követelményekrõl, azok ellátásának, valamint az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal  való együttmûködésének rendjérõl  szóló 21/2003. (VI. 24.) HM–ESZCSM együttes
rendelet tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl  szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § (6) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az állami célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülõegészségi feltételeirõl  szóló 22/2005. (VI. 14.)
HM–EüM együttes rendelet tekintetében a légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény 74.  § (2) bekezdésének l) pontjában
kapott felhatalmazás alapján
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 71/2006.
(IV. 3.) Korm. rendelet 32/A.  § (1) bekezdésében,  illetve az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 161/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1.  § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következõket rendeljük el:

1.  § (1) Az állami célú légi közlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeirõl  szóló 16/1998. (X. 28.) HM–EüM
együttes rendelet (a továb biak ban: R1.) 8.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szakszolgálati engedélyt magyar és angol nyelvû szöveggel a Hatóság adja ki. Az engedély tartalmazza:
a) az engedélyes családi és utónevét, születési családi és utónevét,
b) a rendfokozatát,
c) az arcképét,
d) a születési idejét,
e) a képesítését,
f) légijármûvezetõ, légijármû személyzet, ejtõernyõs, repülõmûszaki földi szakszemélyzet esetében a típust és
a kategóriát, légiforgalmi irányító esetében a jogosítást és a légtérre  való utalást,
g) az engedély idõbeli hatályát,
h) arra  való utalást, hogy az engedély a Hatósági Repülõorvosi Igazolvánnyal együtt hatályos.”

(2) Az R1. 2.  § b) pontjában, 27.  § (2) bekezdésében, 35.  § (1) bekezdésének a) pontjában, 35.  § (2) bekezdésében, 38.  §
(2) és (3) bekezdésében, 41.  § (2) és (3) bekezdésében, 44.  § (1) bekezdésének a) pontjában, 44.  § (2) bekezdésében,
47.  § (3) bekezdésében, 50.  § (3) bekezdésében, 53.  § (2) és (3) bekezdésében, 56.  § (2) és (3) bekezdésében, 59.  §
(2) bekezdésében, 62.  § (2) és (3) bekezdésében, 65.  § (2) és (3) bekezdésében, 68.  § (2) és (3) bekezdésében, 71.  §
(2) bekezdésében, 74.  § (2) bekezdésében, 77.  § (2) bekezdésében, 80.  § (2) és (3) bekezdésében, 83.  § (2) és
(3) bekezdésében, 86.  § (2) bekezdésében, 89.  § (2) és (3) bekezdésében, 92.  § (2) bekezdésében, 95.  § (2) és
(3) bekezdésében, 98.  § (1) és (2) bekezdésében, 101.  § (1) bekezdésében, (2) bekezdésének elsõ és második
tagmondatában és (3) bekezdésében, 106.  §-ában, 112.  §-ában, 115.  §-ában, 121.  § (2) bekezdésében, 124.  §
(2) bekezdésében, 127.  § (2) bekezdésében, 132.  § (3) bekezdésében az „érvényességének” szövegrész helyébe
az „idõbeli hatályának” szöveg, 2.  § e) pontjában, 6.  §-ában, 7.  § (1) bekezdésében, 36.  § (1) bekezdésének a) pontjában,
39.  § (1) bekezdésének a) pontjában, 45.  § (1) bekezdésének a) pontjában, 48.  § (1) bekezdésének a) pontjában, 51.  §
(1) bekezdésének a) pontjában, 54.  § (1) bekezdésének a) pontjában, 60.  § (1) bekezdésének a) pontjában, 63.  §
(1) bekezdésének a) pontjában, 66.  § (1) bekezdésének a) pontjában, 69.  § (1) bekezdésének a) pontjában, 78.  §
(1) bekezdésének a) pontjában, 87.  § (1) bekezdésének a) pontjában, 93.  § (1) bekezdésének a) pontjában, 99.  §
(1) bekezdésének a) pontjában, 107.  § (1) bekezdésének a) pontjában, 133.  §-ában az „érvényes” szövegrész helyébe
a „hatályos” szöveg, 8.  § (4) bekezdésében az „érvénytelenné” szövegrész helyébe a „hatálytalanná” szöveg, 12.  §
(1) bekezdésének b) pontjában az „érvényességének határideje” szövegrész helyébe az „idõbeli hatálya” szöveg,
14.  §-ában az „érvényességének idõtartama” szövegrész helyébe az „idõbeli hatálya” szöveg, 27.  § (2) bekezdésében
a „kezdeményezi” szövegrész helyébe a „kérelmezi” szöveg, 27.  § (3) bekezdésében az „érvényesség” szövegrész
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helyébe az „idõbeli hatály” szöveg, 28.  § (1) bekezdésében az „érvényességét” szövegrész helyébe a „hatályát” szöveg,
29.  § (1) bekezdésében az „érvényességét” szövegrész helyébe az „idõbeli hatályát” szöveg, 31.  § (3) bekezdésében,
117.  § (3) bekezdésében az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 44.  § (1) bekezdésének
b) pontjában az „az érvényesség” szövegrész helyébe az „az idõbeli hatály” szöveg, 59.  § (1) bekezdésének
a) pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe az „idõbeli hatálya” szöveg, 71.  § (3) bekezdésében az „engedélyes 
érvényességének” szövegrész helyébe az „engedély idõbeli hatályának” szöveg, 109.  §-ában az „érvényességének a”
szövegrész helyébe az „idõbeli hatályának” szöveg, 110.  § (1) bekezdésében a „kérelmet” szövegrész helyébe
a „kérelem benyújtását” szöveg, 118.  § (1) bekezdésében a „kezdeményezhetõ” szövegrész helyébe a „kérelmezhetõ”
szövegrész, 118.  § (1) bekezdésének a) pontjában a „személyi adatait (név, születési idõ, anyja neve)” szövegrész
helyébe a „családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési idejét, anyja születési családi és utónevét”
szöveg, 118.  § (2) bekezdésében az „az érvényes” szövegrész helyébe az „a hatályos” szöveg, 119.  § (4) bekezdésében
és 122.  § (4) bekezdésében az „engedélykérelemhez” szövegrész helyébe az „engedély kiadására irányuló kérelemhez” 
szöveg, 121.  § (1) bekezdésének a) és b) pontjában az „érvényessége” szövegrész helyébe az „idõbeli hatálya” szöveg,
122.  § (2) bekezdésének a) pontjában a „kezdeményezte” szövegrész helyébe a „kérelmezte” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R1. 11.  § (1) bekezdésében a „határozatban” szövegrész, 11.  § (2) bekezdése, 29.  § (1) bekezdésében
az „a személyi adatokon kívül” szövegrész, 30.  § (4) bekezdésében a „vezetõje” szövegrész, valamint 1. számú
melléklete.

2.  § (1) A Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi követelményekrõl, azok ellátásának,
valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal  való együttmûködésének rendjérõl  szóló 21/2003.
(VI. 24.) HM–ESZCSM együttes rendelet (a továb biak ban: R2.) 13.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Szolgálat honvéd-tisztifõorvosi, helyettes honvéd-tisztifõorvosi, honvéd-tisztiorvosi, valamint közegészségügyi- 
járványügyi felügyelõi igazolványát magyar és angol nyelven a honvédelemért felelõs miniszter adja ki. Az igazolvány
tartalmazza:
a) az igazolvány jogosultjának családi és utónevét, születési családi és utónevét,
b) rendfokozatát,
c) szolgálati igazolványának számát,
d) az arra  való utalást, hogy az igazolvány a szolgálati igazolvánnyal együtt hatályos.”

(2) Az R2. 5.  § (2) bekezdésében a „megyei, fõvárosi” szövegrész helyébe a „regionális” szöveg, 5.  § (3) bekezdésének
felvezetõ szövegében és a) pontjában a „városi” szövegrész helyébe a „kistérségi” szöveg, 5.  § (3) bekezdésének
b) pontjában az „MH Egészségügyi Parancsnokság (a továb biak ban: MH EüP) parancsnokának alárendelt” szövegrész
helyébe az „MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (a továb biak ban: MH HEK) parancsnokának
szakmailag alárendelt” szöveg, 5.  § (5) bekezdésében, 7.  § (1), (2), (3) és (4) bekezdésében, 13.  § (2) bekezdésében
az „MH EüP” szövegrész helyébe az „MH HEK” szöveg, 5.  § (5) bekezdésében, 7.  § (5) bekezdésében és 12.  §
(3) bekezdésének c) pontjában a „honvédelmi” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs” szöveg, 6.  §
(2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „regionális” szöveg, 8.  § (1) bekezdésében a „szakmai felügyeletet”
szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági jogkört” szöveg, 8.  § (2) bekezdésében a „határozat” szövegrész helyébe
a „döntés” szöveg, 9.  § (2) bekezdésében a „jegyzõkönyvet” szövegrész helyébe a „hatósági ellenõrzésrõl  szóló
jegyzõkönyvet” szöveg, 9.  § (3) bekezdésében az „Az ellenõrzésrõl” szövegrész helyébe az „A hatósági ellenõrzésrõl”
szöveg, 9.  § (4) bekezdésében a „nyolc napon” szövegrész helyébe az „5 munkanapon” szöveg, 9.  § (5) bekezdésében
a „tizenöt napon” szövegrész helyébe a „10 munkanapon” szöveg, 10.  § (1) bekezdésében a „határozattal rendeli el”
szövegrész helyébe az „elrendeli” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R2. 5.  § (3) bekezdésében az „a külön jogszabályban meghatározott határidõkön belül” szövegrész,
5.  § (4) bekezdésének f) pontjában az „1997. évi XLVII.” szövegrész, 9.  § (1) bekezdése, 9.  § (3) bekezdésében a „– a Ket.
39.  § (2) bekezdésében meghatározottakon túl –” szövegrész, 9.  § (6) bekezdése, valamint 1. számú melléklete.

3.  § (1) Az állami célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülõegészségi feltételeirõl  szóló 22/2005.
(VI. 14.) HM–EüM együttes rendelet (a továb biak ban: R3.) 12.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A felülvizsgálat formájával kapcsolatos szakmai döntést – figyelemmel az esemény jellegére és az elszenvedett
traumák súlyosságára – az elsõfokú ROB elnöke hozza meg.”
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(2) Az R3. 15.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A hatósági minõsítés érdekében az elsõfokú ROB elnöke a szakszolgálati engedélyhez szükséges repülõegészségi
alkalmassági vizsgálatok elvégzése után igazolást állít ki, melyet aláírásával, valamint személyi orvosi bélyegzõ-
lenyomatával hitelesít és azt közli a Hatósággal. Az igazolás tartalmazza:
a) a vizsgált személy alakulatát,
b) a természetes személyazonosító adatait,
c) a rendfokozatát,
d) a bizottság megnevezését,
e) az alkalmasságot,
f) a kórismét,
g) a gyógyító-megelõzõ utasítást,
h) a bizottság elnökének nevét,
i) a repülõorvosi igazolás nyilvántartási számát.”

(3) Az R3. 17.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Hatóság a „Szakszolgálat ellátására korlátozással alkalmas” vagy „ideiglenesen alkalmatlan”,  illetve „alkalmatlan”
minõsítést tartalmazó határozatát a minõsített személyen kívül közli annak állományille té kes parancsnokával,
valamint a vizsgálatot végzõ elsõfokú ROB-bal.”

(4) Az R3. 2.  §-ában „az MH Kecskeméti Repülõkórházra” szövegrész helyébe „a Magyar Honvédség Dr. Radó György
Honvéd Egészségügyi Központ Repülõorvosi-, Egészségvizsgáló és Kutató Intézetre” szöveg, 2.  §-ában az „MH KRK”
szövegrész helyébe a „REKI” szöveg, 3.  § a) pontjában a „hatósági eljárás keretében” szövegrész helyébe
a „közigazgatási hatósági eljárás keretében” szöveg, 3.  § d) pontjában, 10.  § (2) és (4) bekezdésében, 14.  §
(4) bekezdésének a) és c) pontjában, 19.  § (1) bekezdésében „az MH KRK” szövegrész helyébe „a REKI” szöveg, 9.  §
(1) bekezdésének a), b) és c) pontjában az „érvényességi ideje” szövegrész helyébe az „idõbeli hatálya” szöveg, 9.  §
(1) bekezdésének d) pontjában az „érvényességi idõ” szövegrész helyébe az „idõbeli hatály” szöveg, 10.  §
(4) bekezdésében az „ille té kes” szövegrész helyébe a „hatáskörrel rendelkezõ” szöveg, 12.  § (4) bekezdésében
„az elsõfokú ROB elnökével egyeztetve hozza meg” szövegrész helyébe az „úgy hozza meg, hogy az elsõfokú ROB
elnökét az eljárásba szakértõként bevonja” szöveg, 13.  § (1) bekezdésében az „MH Egészségügyi Parancsnokság”
szövegrész helyébe az „MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ” szöveg, 14.  § (3) bekezdésének
a) pontjában a „neve, születési éve, anyja neve” szövegrész helyébe a „családi és utóneve, születési családi és utóneve,
születési ideje, anyja születési családi és utóneve” szöveg, 15.  § (3) bekezdésében az „a 3. számú melléklet szerinti
igazolványt állít ki” szövegrész helyébe az „igazolványt állít ki, amely annak idõbeli hatályát és az idõszakos orvosi
vizsgálatokat tartalmazza” szöveg, 15.  § (5) bekezdésében az „érvényességének” szövegrész helyébe az „idõbeli
hatályának” szöveg, 16.  § (1) bekezdésében az „érvényét” szövegrész helyébe a „hatályát” szöveg, 16.  §
(5) bekezdésében az „érvényesség” szövegrész helyébe a „hatály” szöveg, 17.  § (2) bekezdésében az „ ,  illetve ha
a szakszemélyzet a minõsítés ellen fellebbez, a döntés vagy a fellebbezés napjától” szövegrész helyébe az „a minõsített 
személy” szöveg lép.

(5) Hatályát veszti az R3. 10.  § (4) bekezdésében a „ , határozatban” szövegrész, 15.  § (3) bekezdésében a „ , 8 napon belül”
szövegrész, 18.  §-a, 20.  §-ában a „ , a 4. számú melléklet szerinti táblázat formájában” szövegrész, 21.  § (3) bekezdése,
valamint a 2–4. számú melléklete.

4.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, az e rendelettel megállapított vagy módosított
rendelkezéseket a hatálybalépésüket köve tõen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni, az e rendelettel
hatályon kívül helyezett rendelkezéseket a hatálybalépésüket köve tõen indult vagy megismételt eljárásokban nem
lehet alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2010. július 1. napján hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre  s. k., Dr. Székely Tamás s. k.,
honvédelmi miniszter egészségügyi miniszter
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Az oktatási és kulturális miniszter 16/2010. (III. 30.) OKM rendelete
az érettségi és a szakmai vizsgák támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 11. pontjában kapott
felhatalmazás alapján az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  §
a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 132/2008. (V. 14.)
Korm. rendelet 1.  § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró önkormányzati miniszterrel egyetértésben,
a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró pénzügyminiszter és a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 170/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1.  § f) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszter véleményének
kikérésével – a következõket rendelem el:

1. Az érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása

1.  § (1) A támogatást a közoktatási feladatot ellátó
a) helyi önkormányzatok, települési és területi kisebbségi önkormányzatok és azok jogi személyiségû társulásai,

a szakképzés-szervezési társulások (a továb biak ban együtt: helyi önkormányzatok),
b) nem állami, nem helyi önkormányzati intézmények fenntartói, ideértve a Magyar Köztársaság 2010. évi

költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továb biak ban: költségvetési tör vény) 52.  § (1) bekezdésének
nyitó szövegrészében meghatározott fenntartókat (a továb biak ban együtt: közoktatási humánszolgáltatók),

c) központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények
[az a)–c) pont alattiak a továb biak ban együtt: fenntartó] igényelhetik.

(2) A támogatás a 2010. évben szervezett, a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továb biak ban: közoktatási
tör vény) 114.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ingyenes középszintû érettségi vizsgák után igényelhetõ
a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel.

(3) A támogatás nem igényelhetõ
a) a felnõttoktatás nem nappali képzéseiben megtartott vizsgái után,
b) a javítóvizsgák után, és
c) azon középszintû érettségi vizsgák után, amelyek esetében az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

 szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továb biak ban: vizsgaszabályzat) alapján az alábbi mentességek közül
bármelyik rögzítésre került:
ca) az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, valamint a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ 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) kötelezõ vizsgatárgy vizsgája alóli mentesítés tekintetében a közoktatási tör vény 30.  § (9) bekezdése,
cd) a magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy érettségi vizsgája alóli mentesítés tekintetében a vizsgaszabályzat

6.  § (6) bekezdése.

2.  § (1) A támogatás a 2010. évben a fenntartó által mûködtetett középiskolában a középszintû érettségi vizsgák
megszervezésével összefüggõ feladatok ellátására használható fel.

(2) A támogatás két részletben kerül kifizetésre. Az elsõ részlet támogatási elõleg, amelynek összege 1300 Ft/vizsga.
A támogatási elõleg igénylésének alapja a 2010. évi május–júniusi érettségi vizsgaidõszak vonatkozásában megjelölt
2010. március 16-ai regisztrációs napnak megfelelõ és támogatható regisztrált vizsgák száma, továbbá a 2010. évi
október–novemberi vizsgaidõszakban várható érettségi vizsgák becsült száma.

(3) A fenntartók a támogatás elsõ részletét az 1. számú melléklet szerinti Középszintû érettségi vizsga fenntartói összesítõ
lapon igényelhetik 2010. április 15-éig a 8.  § (1)–(2) bekezdésében meghatározott módon.

(4) A támogatás második részletének alapja a 2010. évi május–júniusi érettségi vizsgaidõszak vonatkozásában a vizsgák
lezárása után kimutatható tényleges vizsgaszám és a 2010. évi október–novemberi érettségi vizsgaidõszak
vonatkozásában megjelölt 2010. szeptember 16-ai regisztrációs napnak megfelelõ és támogatható regisztrált vizsgák
száma. A támogatás második részletét a fenntartók a 2. számú melléklet szerinti Középszintû érettségi vizsga
fenntartói összesítõ lapon igényelhetik a 8.  § (1)–(2) bekezdésében meghatározott módon 2010. szeptember 20-áig.
A támogatás második részlete iránti igénylés benyújtása azon – elsõ részletet igényelt – fenntartók esetében is
kötelezõ, amelyek a 2010. évi október–novemberi érettségi vizsgaidõszakban nem szerveznek érettségi vizsgát.
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(5) A támogatás második részletének meghatározására – az elsõ részletként folyósított támogatás figye lembe-
 véte lével – a 2010. évi május–júniusi érettségi vizsgaidõszak vonatkozásában a vizsgák lezárása után kimutatható
tényleges vizsgaszám és a 2010. évi október–novemberi érettségi vizsgaidõszak vonatkozásában megjelölt 2010.
szeptember 16-ai regisztrációs napnak megfelelõ regisztrált vizsgák száma alapján kerül sor. Az egy érettségi vizsgára
jutó támogatás teljes összegérõl 2010. november 16-áig az oktatásért felelõs miniszter (a továb biak ban: miniszter)
közleményt jelentet meg a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.

3.  § (1) A határidõn belül beérkezett igénylések alapján megyénként és önkormányzatsorosan (az önkormányzat
KSH-kódjával, megnevezésével) külön-külön összesített kimutatásokat intézményi bontásban, a Magyar Államkincstár 
regionális igazgatósága (a továb biak ban: Igazgatóság) az elsõ részlet tekintetében 2010. május 18-áig, a második
részlet tekintetében 2010. október 20-áig megküldi elektronikusan az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelõ Igazgatósága (a továb biak ban: OKM Támogatáskezelõ) részére. Az elõlegre vonatkozó jogosultság
elvesztésének tényét az Igazgatóság megállapítja, és az errõl készült kimutatást megküldi az OKM Támogatáskezelõ
részére.

(2) A támogatás megítélésének alapja „A kétszintû érettségi vizsga adminisztrációs rendszere” elnevezésû, az Oktatási
Hivatal (a továb biak ban: Hivatal) által mûködtetett informatikai rendszerben a középiskolák által rögzített középszintû
érettségi vizsgák száma. A támogatási igények megalapozottságának és jogszerûségének ellenõrzésére a megadott
regisztrációs napok vonatkozásában az informatikai rendszerben regisztrált és e rendelet alapján támogatható
középszintû érettségi vizsgák száma szolgál, amely adatokat a Hivatal szolgáltat megyénként, fenntartói és intézményi 
bontásban, valamint fenntartói típusonként összesítve az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továb biak ban: OKM)
részére a május–júniusi vizsgaidõszak vonatkozásában 2010. április 6-áig, az október–novemberi vizsgaidõszak
vonatkozásában 2010. október 1-jéig, a 2010. évi tényleges vizsgaszámok tekintetében 2010. november 30-áig.
A miniszter gondoskodik arról, hogy a Hivatal által megküldött adatokat az OKM Támogatáskezelõ a beérkezés
határidejétõl számított három munkanapon belül megkapja.

(3) A fenntartók által igényelt vizsgaszámok adatai a Hivatal által megküldött adatokkal összevetésre kerülnek, errõl
az OKM Támogatáskezelõ jegyzéket készít, amelyben a fenntartó által lejelentett magasabb vizsgaszám esetén
a Hivatal adatait kell irányadónak tekinteni. Az OKM Támogatáskezelõ – az 1.  § (1) bekezdésének b)–c) pontjában
meghatározott fenntartók tekintetében – fenntartónként, fenntartói típusonként és intézménysorosan készített
összesítését, valamint az Igazgatóságok kimutatásaiból készített, az önkormányzat KSH-kódját és megnevezését is
tartalmazó országos listát az elsõ részlet vonatkozásában 2010. május 28-áig, a második részlet vonatkozásában pedig
2010. november 5-éig továbbítja a miniszternek, aki nyolc munkanapon belül dönt a támogatás megítélésérõl.

(4) A miniszter a támogatásban részesített önkormányzatok 3. számú melléklet szerint összesített adatait utalványozás
céljából az önkormányzat KSH-kódjának, megnevezésének és forintra kerekített támogatási összegének
feltüntetésével az elsõ részlet tekintetében 2010. június 22-éig, a második részlet tekintetében 2010. november 22-éig
papír alapon és elektronikus úton az ebr42 rendszerben is megküldi az Önkormányzati Minisztérium (a továb biak ban:
ÖM) részére. A támogatás folyósításáról a Magyar Államkincstár a költségvetési tör vény 5. számú melléklet 11. pontja
szerinti elõirányzat terhére az ÖM utalványozása alapján az elsõ részlet tekintetében a 2010. év július havi, a második
részlet tekintetében a 2010. év december havi nettó finanszírozás keretében gondoskodik. Amennyiben a támogatott
elveszítette az elõlegre  való jogosultságát, az elõleg összegét 2010. november 22-éig az ÖM részére utalványozás
céljából megküldendõ önkormányzatsoros listában negatív számként kell szerepeltetni. Az elõlegre vonatkozó
jogosultság elvesztésének tényére az OKM Támogatáskezelõ felhívja a miniszter figyelmét, aki erre tekintettel hozza
meg döntését.

(5) A miniszter a közoktatási humánszolgáltatók által igényelt támogatásokhoz szükséges keretösszeget fenntartónként
és intézménysorosan összesítve az Igazgatóságok részére az elsõ részlet tekintetében 2010. július 15-éig, a második
részletét illetõen pedig 2010. december 10-éig biztosítja a költségvetési tör vény XX. Fejezet, 11. cím, 2. alcím,
3. jogcímcsoport „Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás” elõirányzata terhére.

(6) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények számára az e rendelet alapján megítélt
támogatás folyósításáról a fenntartójuk a költségvetési tör vény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport
„Gyakorlóiskolák normatív támogatása” elõirányzat terhére év végén pótelõirányzatként gondoskodik.

(7) A fenntartó a 2010. évi összesített tényleges vizsgaszámok alapján jogosult a támogatás végleges összegére.
Az összesített tényleges vizsgaszámokról a (3) bekezdésben meghatározottak alapján készített jegyzéket a miniszter
2010. december 31-éig megküldi az elszámolást kezelõ szervnek. Az Igazgatóság mint elszámolást kezelõ szerv
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az összesített tényleges vizsgaszámokat tartalmazó jegyzék figye lembe véte lével végzi el a fenntartók év végi
elszámolásának felülvizsgálatát.

2. A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

4.  § (1) A támogatást a fenntartók igényelhetik az általuk közoktatási feladatként ellátott, 2010. évben megszervezett,
a közoktatási tör vény 114.  §-ában meghatározott ingyenes szakmai vizsgák lebonyolításához.

(2) A támogatható szakmai vizsgát szervezõ intézmény köteles gondoskodni a következõ szakmai vizsgaidõszakban
az elsõ javítóvizsgára, pótló vizsgára, továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett
vizsga befejezésére jelentkezõk számára a szakmai vizsga megszervezésérõl. Az elsõ eredménytelen szakmai vizsga
napján az iskola tájékoztatja a tanulót a következõ vizsgaidõszakra tervezett szakmai vizsgáról és a jelentkezéssel
kapcsolatos kötelezettségekrõl.

5.  § (1) A támogatás két részletben kerül kifizetésre. Az elsõ részlet támogatási elõleg, amelynek összege 2000 Ft/szakmai
vizsga. A támogatási elõleg igénylésének alapja a 2010. évben a február–márciusi vizsgaidõszakban szervezett és
megkezdett, a május–júniusi vizsgaidõszak szakmai vizsgájára jelentkezés alapján tervezett, az október–novemberi
vizsgaidõszakban várható szakmai vizsgák összes száma.

(2) A fenntartók a támogatás elsõ részletét a 4. számú melléklet szerinti Szakmai vizsga fenntartói összesítõ lap kitöltésével 
igényelhetik 2010. április 9-éig a 8.  § (1)–(2) bekezdésében meghatározott módon.

(3) A támogatás második részletét a fenntartók az 5. számú melléklet szerinti igénylõlapon igényelhetik 2010. október
4-éig a 8.  § (1)–(2) bekezdésében meghatározott módon.

(4) A támogatás második részletének meghatározására – az elsõ részletként folyósított támogatás figye lembe -
véte lével – a 2010. évben a február–márciusi és a május–júniusi vizsgaidõszakban szervezett és megkezdett, továbbá
az október–novemberi vizsgaidõszakban a szakmai vizsga elõkészítésérõl  szóló jelentés alapján tervezett szakmai
vizsgák összes száma alapján kerül sor. Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ
felvétel és törlés eljárási rendjérõl  szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplõ szakképesítések szakmai vizsgáit
10%-kal magasabb támogatási összeg illeti meg, mint az Országos Képzési Jegyzékrõl  szóló 37/2003. (XII. 27.) OM
rendeletben szereplõ szakképesítések szakmai vizsgáit.

(5) Az egy szakmai vizsgára jutó támogatás teljes összegérõl 2010. november 16-áig a miniszter közleményt jelentet meg
a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.

6.  § (1) A határidõn belül beérkezett igénylések alapján a megyénként és önkormányzatsorosan (az önkormányzat KSH-kódjával és 
megnevezésével) külön-külön összesített kimutatásokat intézményi bontásban, az Igazgatóság az elsõ részlet
vonatkozásában 2010. május 7-éig, a második részlet tekintetében pedig 2010. november 3-áig megküldi elektronikusan
az OKM Támogatáskezelõ részére. Az elõlegre vonatkozó jogosultság elvesztésének tényét az Igazgatóság megállapítja, és
az errõl készült kimutatást megküldi az OKM Támogatáskezelõ részére. Az OKM Támogatáskezelõ – az 1.  § (1) bekezdésének 
b)–c) pontjában meghatározott fenntartók tekintetében – fenntartónként, fenntartói típusonként és intézménysorosan
készített összesítését, valamint az Igazgatóságok kimutatásaiból készített, az önkormányzat KSH-kódját és megnevezését is
tartalmazó országos listát az elsõ részlet vonatkozásában 2010. május 21-éig, a második részlet vonatkozásában pedig
2010. november 10-éig továbbítja a miniszternek, aki nyolc munkanapon belül dönt a támogatás megítélésérõl.

(2) A támogatási igények megalapozottságának és jogszerûségének ellenõrzéséhez a támogatást igénylõ fenntartó
a 6. számú melléklet szerinti adatokat a 9.  § (1)–(3) bekezdésében meghatározott elszámoláshoz csatolja, a 6. számú
melléklet szerinti adatokat a közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmények megküldik az OKM Támogatáskezelõ részére is másolatban.

(3) A miniszter a támogatásban részesített önkormányzatok 7. számú melléklet szerint összesített adatait utalványozás
céljából az önkormányzat KSH kódjának, megnevezésének és forintra kerekített támogatási összegének
feltüntetésével elsõ részlet tekintetében 2010. június 22-éig, a második részlet tekintetében 2010. november 22-éig
papír alapon és elektronikus úton az ebr42 rendszerben is megküldi az ÖM részére. A támogatás folyósításáról
a Magyar Államkincstár a költségvetési tör vény 5. számú melléklet 11. pontja szerinti elõirányzat terhére az ÖM
utalványozása alapján az elsõ részlet tekintetében a 2010. év július havi, a második részlet tekintetében a 2010. év
december havi nettó finanszírozás keretében gondoskodik. Amennyiben a támogatott elvesztette az elõlegre
vonatkozó jogosultságát, az elõleg összegét 2010. november 22-éig az ÖM részére utalványozás céljából
megküldendõ önkormányzatsoros listában negatív számként kell szerepeltetni.
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(4) A miniszter a közoktatási humánszolgáltatók által igényelt támogatásokhoz szükséges elõirányzatot fenntartónként
és intézménysorosan összesítve a Magyar Államkincstár ille té kes regionális igazgatóságai részére az elsõ részlet
tekintetében a 2010. július 15-éig, a második részlet tekintetében 2010. december 10-éig biztosítja a költségvetési
tör vény XX. Fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport „Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás”
elõirányzata terhére.

(5) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények számára az e rendelet alapján megítélt
támogatás folyósításáról a fenntartójuk a költségvetési tör vény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport
„Gyakorlóiskolák normatív támogatása” elõirányzat terhére év végén pótelõirányzatként gondoskodik.

3. Az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések

7.  § A támogatási igényhez csatolni kell a fenntartó 8. számú melléklet szerinti nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik
a közoktatási tör vény 105.  §-ában meghatározott közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési tervvel. E rendelkezéseket
önkormányzati társulások tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a nyilatkozatot a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl  szóló 1997. évi CXXXV. tör vény ben, valamint a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról  szóló 2004. évi CVII. tör vény ben az egyes társulási típusoknál
meghatározott döntéshozó szerv vagy személy adja ki. A közoktatási humánszolgáltató közoktatási esélyegyenlõségi
intézkedési terv hiányában arról nyilatkozik, hogy nevelési programja tartalmazza az esélyegyenlõséget szolgáló
intézkedéseket.

4. Közös rendelkezések

8.  § (1) Az elsõ és második részletre vonatkozó igénylést
a) az 1.  § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott fenntartók az Igazgatósághoz egy eredeti és egy hitelesített

másolati példányban, papír alapon, postai úton, valamint elektronikusan,
b) az 1.  § (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott fenntartók egy eredeti és egy hitelesített másolati

példányban, papír alapon, postai úton, valamint elektronikus formában az OKM Támogatáskezelõ részére küldik
meg.

Az elektronikus benyújtás kizárólag az OKM Támogatáskezelõ honlapján található, erre a célra kialakított elektronikus
rendszeren keresztül történik. Minden támogatási cél esetében – helyi önkormányzatok kivételével – mellékelni kell
a 10. számú melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy az igénylõ rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.

(2) A közoktatási humánszolgáltatók az OKM Támogatáskezelõ részére az igényléssel egyidejûleg megküldik a fenntartó
létezését igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági bejegyzést vagy cégkivonatot és a fenntartó képviselõje aláírási
címpéldányának másolatát.

(3) Az Igazgatóság és az OKM Támogatáskezelõ részérõl kizárólag azok az igénylések kerülnek felülvizsgálatra és
továbbításra, amelyeket az igénylõ elektronikus és postai úton is határidõre megküldött. A második részletre
vonatkozóan az igénylés beküldésének elmulasztása esetén az igénylõ mindkét részletre elveszti támogatási
jogosultságát.

(4) A benyújtott igényekre  való jogosultságot az OKM Támogatáskezelõ a helyszínen, továbbá a jogosultságot igazoló
dokumentumok bekérése útján is jogosult ellenõrizni.

(5) A helyi önkormányzatok esetén az Igazgatóság, a közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén az OKM Támogatáskezelõ a határidõig benyújtott igények
feldolgozása során szükség esetén a beérkezéstõl számított öt munkanapon belül, nyolc napos határidõvel
hiánypótlásra hívja fel a támogatást igénylõt. Amennyiben az 1.  § (1) bekezdés a) pontja szerinti fenntartó a felhívásnak 
nem tesz eleget vagy nem meg fele lõen teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt elutasítja és errõl értesíti
a fenntartót. Amennyiben az 1.  § b)–c) pontja szerinti fenntartó a felhívásnak nem tesz eleget vagy nem meg fele lõen
teljesíti azt, az OKM Támogatáskezelõ a támogatási igényt elutasítja és errõl értesíti a fenntartót.

(6) Amennyiben a fenntartó az igénylési határidõt önhibáján kívül elmulasztotta, igazolási kérelmet nyújthat be
az elmulasztott határidõvel számított öt munkanapon belül. Az igazolási kérelemmel együtt az elmulasztott igénylést
is pótolni kell. Az igazolási kérelem benyújtására nyitva álló határidõ jogvesztõ. Az 1.  § (1) bekezdésének a) pontjában
meghatározott fenntartók esetén az Igazgatóság az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továb biak ban: 
Áht.) 64/B.  § (3) bekezdését figye lembe véve, az 1.  § (1) bekezdésének b)–c) pontjában meghatározott fenntartók
esetén az OKM Támogatáskezelõ a határidõig benyújtott igények szabályszerûségi felülvizsgálata során, szükség
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esetén a beérkezéstõl számított öt munkanapon belül, nyolc napos határidõvel hiánypótlásra hívja fel a támogatást
igénylõt. Amennyiben a fenntartó a felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem meg fele lõen teljesíti azt, az Igazgatóság
a támogatási igényt nem továbbítja, az OKM Támogatáskezelõ a támogatási igényt elutasítja, és errõl értesíti
a fenntartót és az OKM-et.

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 megfelelõ 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

összegrõl, mely esetben a már kiutalt összeg visszavonásra kerül és a lemondásnak meg fele lõen módosításra
kerül az elõirányzat,

b) év végi elszámolás esetén a jogosulatlan igénybevétel napjától számított, az Áht. 64/B.  § (2) bekezdése szerinti
kamattal növelt összeget kell visszafizetnie.

(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 továb biak ban: Vhr.) nem állami, nem
önkormányzati intézményfenntartók állami hozzájárulásának és támogatásának elszámolására, ellenõrzésére
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, különös tekintettel a Vhr. 16.  § (3) bekezdésére.

(3) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények számára nyújtott támogatás elszámolása és
ellenõrzése 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 mértékû 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 megfelelõ fenntartó 2010. május 15-éig az intézmény
átszervezésével, fenntartói jogának átadásával, megszüntetésével, mûködtetésének szüneteltetésével összefüggõ
döntést hoz, akkor az e rendeletben foglaltakat az (5)–(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(5) Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetében (ideértve a helyi önkormányzati fenntartású intézmény
fenntartói jogának nem állami, nem önkormányzati fenntartó részére történõ átadását,  illetve a nem állami, nem
önkormányzati intézmény fenntartói jogának önkormányzati fenntartó részére történõ átadását) a fenntartó
a 2010. évi május–júniusi érettségi vizsgaidõszakban tett érettségi vizsgák,  illetve a szakmai vizsgák vonatkozásában
a 2010. évi február–márciusi és május–júniusi vizsgaidõszakban tett tényleges szakmai vizsgák tekintetében jogosult
a támogatási elõlegre.

(6) Az intézmény jogutóddal történõ megszûnése,  illetve átszervezése, fenntartói jogának átadása esetében a támogatási 
igényt a jogelõd intézmény fenntartója a jogutód intézmény fenntartójának egyetértésével nyújthatja be; ebben
az esetben az igényléshez a 9. számú mellékletet is csatolni kell. A megítélt támogatást a fenntartó által a 2010. évi
május–júniusi vizsgaidõszakban ténylegesen megszervezett érettségi vizsgák, a február–március és május–júniusban
ténylegesen megszervezett szakmai vizsgák tekintetében a jogelõd 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 Támogatáskezelõhöz nyújthatják be.
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5. Záró rendelkezések

10.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a 2010. január 1-jét köve tõen szervezett érettségi és szakmai vizsgák tekintetében kell

alkalmazni.
(3) E rendelet 2012. október 31-én hatályát veszti.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet a 16/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Középszintû érettségi vizsga fenntartói összesítõ lap a támogatás elsõ részletének igényléséhez

Fenntartó neve:

Címe:

Elnök/Polgármester/képviselõ neve:
e-mail címe:

Adószám:           

KSH kód*:         (*Intézményfenntartó társulás esetén a székhely
önkormányzat KSH kódja)

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

A megfelelõt kérjük aláhúzni!

Beküldendõ egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton és
elektronikusan 2010. április 15-éig beérkezõen
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár regionális igazgatósága
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmények esetén: az OKM Támogatáskezelõ Igazgatósága
Pályázatkezelési Önálló Osztály részére
1055 Bp., Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: „Érettségi vizsgák támogatása – elsõ részlet”
Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

E rendelet 
1.  § (2)–(3) bekezdései
alapján támogatható

érettségi vizsgák száma
a 2010. március 16-ai

regisztrációs nap szerint

2010. évi
október-novemberi

érettségi vizsgaidõszakban
várható – támogatható – 

vizsgák száma

Sor-
szám

Közoktatási intézmény 1. 2. 3.

neve OM azonosítója
2010. évi május–júniusi

vizsgaidõszak
2010. évi október–novemberi

vizsgaidõszak
1.+ 2. összesen

Dátum:

P. H.

...........................................................................................
fenntartó képviselõjének neve és aláírása
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2. számú melléklet a 16/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Középszintû érettségi vizsga fenntartói összesítõ lap a támogatás második részletének igényléséhez

Fenntartó neve:

Címe:

Elnök/Polgármester/képviselõ neve:
e-mail címe:

Adószám:           

KSH kód*:         (*Intézményfenntartó társulás esetén a székhely
önkormányzat KSH kódja)

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

A megfelelõt kérjük aláhúzni!

Beküldendõ egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton és
elektronikusan 2010. szeptember 20-áig beérkezõen
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár regionális igazgatósága
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmények esetén: az OKM Támogatáskezelõ Igazgatósága
Pályázatkezelési Önálló Osztály részére
1055 Bp., Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: „Érettségi vizsgák támogatása – második részlet”
Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

E rendelet 
1.  § (2)–(3) bekezdése
alapján támogatható

érettségi vizsgák lezárása
után kimutatható tényleges 

vizsgaszám szerint

E rendelet 
1.  § (2)–(3) bekezdése
alapján támogatható

érettségi vizsgák száma 
a 2010. szeptember 16-ai
regisztrációs nap szerint

Sor-
szám

Közoktatási intézmény 1. 2. 3.

neve OM azonosítója
2010. évi május–júniusi

vizsgaidõszak
2010. évi október–novemberi

vizsgaidõszak
1.+2. összesen

Dátum:

P. H.

...........................................................................................
fenntartó képviselõjének neve és aláírása
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3. számú melléklet a 16/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Összesítõ*
a 16/2010. (III. 30.) OKM rendeletben meghatározottak alapján

Költségvetési év: 2010.                                                                                                                                 Megye:

A támogatás kifizetésének üteme:

Sor-
szám

Önkormányzat/intézményi társulás
Támogatási összeg 

(elsõ részlet)
Támogatási összeg 

(második részlet)

KSH
kód

neve (településtípus nélkül) általa fenntartott intézmény neve
Támogatható vizsgák

száma
Kifizetendõ támogatási

összeg (Ft)
Támogatható vizsgák

száma
Kifizetendõ támogatási

összeg (Ft)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

* Elsõ körben csak az 1–5, második körben csak az 1–3 és az 6–7 oszlopok kitöltése szükséges!

Budapest: 2010. .......................................................................

P. H.

...................................................................................
 aláírás
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4. számú melléklet a 16/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Szakmai vizsga fenntartói összesítõ lap
a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény 114.  §-ában meghatározott ingyenes szakmai vizsgák lebonyolításához szükséges 
támogatás elõlegének igényléséhez

A fenntartóra vonatkozó adatok:                                                                  Megye:

Fenntartó neve:

Címe:

Elnök/Polgármester/képviselõ neve:

Adószám:           
KSH kód*:        
(*Intézményfenntartó társulás esetén a székhely önkormányzat KSH kódja)

A számlavezetõ bank neve:
Bankszámlaszám:        –        –        

A közoktatási humánszolgáltatókra vonatkozó további adatok:
Nyilvántartási száma (cégkivonat száma, vagy a cégbírósági végzés száma, ha van):

A megfelelõt kérjük aláhúzni!

Beküldendõ 2010. április 9-éig egy eredeti és egy hitelesített másolati
példányban postai úton és elektronikusan
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár regionális
igazgatósága részére
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként
mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: az OKM Támogatáskezelõ
Igazgatósága Pályázatkezelési Önálló Osztály részére
1055 Bp., Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: „Szakmai vizsgák támogatása”
Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Sor-
szám

A közoktatási intézmény 1. 2. 3. 4.

neve OM azonosítója
2010. február–március

hónapokban szervezett
szakmai vizsgák száma

2010. május–júniusi szakmai
vizsgák száma (jelentkezés

szerint)

2010. október–novemberi
szakmai vizsgák várható

száma
összes szakmai vizsga

Dátum:
P. H.

...........................................................................................
fenntartó képviselõjének neve és aláírása
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5. számú melléklet a 16/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Szakmai vizsga fenntartói összesítõ lap
a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény 114.  §-ában meghatározott ingyenes szakmai vizsgák lebonyolításához 
szükséges támogatás igényléséhez

A fenntartóra vonatkozó adatok:                                                                                     Megye:

Fenntartó neve:

Címe:
Elnök/Polgármester/képviselõ neve:

Adószám:           
KSH kód*:        
(*Intézményfenntartó társulás esetén a székhely önkormányzat KSH kódja)
A számlavezetõ bank neve:
Bankszámlaszám:        –        –        

A közoktatási humánszolgáltatókra vonatkozó további adatok:
Nyilvántartási száma (cégkivonat száma, vagy a cégbírósági végzés száma, ha van):

A megfelelõt kérjük aláhúzni!

Beküldendõ egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai
úton és elektronikusan 2010. október 4-éig
a) a helyi önkormányzatok esetén: Magyar Államkincstár regionális
igazgatósága
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként
mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: az OKM Támogatáskezelõ
Igazgatósága Pályázatkezelési Önálló Osztály részére
1055 Bp., Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: „Szakmai vizsgák támogatása”
Az adatlap elérhetõ:
http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles
Megjegyzés:**
R: a 37/2003. (XII. 27. ) OM rendelet szerinti,
Ú: az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti szakképesítések szakmai vizsgái

Sor-
szám

Az intézmény
1993. évi LXXIX. törvény 114.  §-ában meghatározott 

ingyenes szakmai vizsgák száma
Összes vizsgák száma
vizsgatípusonként**

Folyósított támogatási elõleg 
(Ft)

neve OM azonosítója
1. 

2010.
február–március

2.
2010. 

május–június

3.
2010.

október–november

4.
1.+2.+3.

 összesen
R. Ú.

Dátum:

P. H.

...........................................................................................
fenntartó képviselõjének neve és aláírása
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6. számú melléklet a 16/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Kimutatás a 2010. évi támogatott szakmai vizsgákról

Intézményfenntartó:

Intézmény neve: OM azonosítója:

Sor-
szám

A szakmai bizonyítvány betûjele, 
sorszáma

Törzslapszám (sikertelen,
nem befejezett, 

de lebonyolított vizsga
esetén)

Tanulói 
azonosító szám

Vizsga típusa

R Ú

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

.............................................
név, aláírás
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7. számú melléklet a 16/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Összesítõ*
a helyi önkormányzatoknak a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás folyósítására a 16/2010. (III. 30.) OKM rendeletben meghatározottak
alapján

Költségvetési év: 2010. Megye:

A támogatás kifizetésének üteme:

Sor-
szám

Önkormányzat/szakképzési társulás
Támogatási elõleg (elsõ részlet)

(2000 Ft/fõ/vizsga)
Második ütem

KSH kód neve (településtípus nélkül)
Vizsgaszám 

(febr. tényleges+
tervezett)

Kifizetendõ
támogatási elõleg
(Ft) (4* × 2000 Ft)

Lemondás  miatt
nettósításban

visszavont összeg
(Ft)

Összes 2010. évi
vizsgaszám

Összes vizsgák száma vizsgatípusonként
Ténylegesen
kifizetendõ

2010. évi összeg
(Ft)

December
hónapban
utalandó

különbözet
(Ft)

R Ú

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

* Elsõ ütemben csak az 1–5. oszlopok kitöltése szükséges!

Budapest: 2010. ...................................................
P. H.

...................................................................................
 aláírás
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8. számú melléklet a 16/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Fenntartói Nyilatkozat
–  az esélyegyenlõségi intézkedésekkel kapcsolatosan – helyi önkormányzatok, önkormányzati, 
többcélú kistérségi társulások,  illetve közoktatási humánszolgáltatók által fenntartott nevelési-oktatási
intézmények esetén 
(A megfelelõ helyen kérjük kitölteni!)

Fenntartó megnevezése: .....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Alulírott ......................................................................................... polgármester/fõpolgármester/a fent nevezett önkormányzati
társulás elnöke büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a képviselõ-testület/közgyûlés/társulási
tanács/döntéshozó szerv (a nem kívánt rész törlendõ) .............................. számú határozatával elfogadta a gyermekek,
tanulók esélyegyenlõségét szolgáló intézkedéseket (közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési terv) – a közoktatásról
 szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105.  § (1) bekezdésében foglaltaknak meg fele lõen – az önkormányzati intézkedési terv,
 illetve a fõvárosi, megyei fejlesztési terv részeként/vagy az abban foglaltakra tekintettel önálló intézkedési tervként.1

Alulírott .............................................................................. a közoktatási humánszolgáltató képviseletében eljárva büntetõjogi
felelõsségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a .......................................................................................... OM azonosítóval
rendelkezõ .............................................................................. közoktatási intézmény rendelkezik közoktatási esélyegyenlõségi 
intézkedési tervvel/nevelési programja/pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlõséget szolgáló
intézkedéseket (a nem kívánt rész törlendõ).2

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap

..........................................................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke/

a közoktatási humánszolgáltató képviseletében 
eljáró személy aláírása

P. H.

1 Kitöltendõ önkormányzati, fõvárosi, megyei fenntartású,  illetve önkormányzati társulások által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
2 Kitöltendõ közoktatási humánszolgáltató által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
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9. számú melléklet a 16/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Fenntartói Nyilatkozat
a jelen rendelet alapján támogatásban részesült fenntartó/intézmény jogutódlással történt
megszûnésérõl*
(A megfelelõ helyen kérjük kitölteni!)

Fenntartó megnevezése: .....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Alulírott ......................................................................................................................................................... polgármester/a fent nevezett
önkormányzati társulás elnöke büntetõjogi felelõsségem 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 köve tõen 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 köve tõen a fenntartói jogokat gyakorló

................................................................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke/

a közoktatási humánszolgáltató képviseletében 
eljáró személy aláírása

P. H.

* Kitöltendõ, ha az igénylés idõpontjában az intézmény jogutóddal történõ megszûnésérõl már határozat született.
1  A megfelelõt kérjük aláhúzni.
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10. számú melléklet a 16/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Fenntartói Nyilatkozat
–  a rendezett munkaügyi kapcsolatokról –

Fenntartó megnevezése: .....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Képviselõjének neve (aláírásra jogosult személy): .....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Alulírott, büntetõjogi felelõsségem 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

....................................................
képviselõ aláírása

P. H.
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Az oktatási és kulturális miniszter 17/2010. (III. 30.) OKM rendelete
egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 12. b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  §
a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva – az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 132/2008. (V. 14.) Korm.
rendelet 1.  § a) pontja szerinti feladatkörében eljáró önkormányzati miniszter egyetértésével, a pénzügyminiszter feladat- és
hatáskörérõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontja szerinti feladatkörében eljáró pénzügyminiszter, valamint
a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § g) pontja szerinti
feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszter véleményének kikérésével – a következõket rendelem el:

1. Sajátos nevelési igényû tanulók tankönyvtámogatása

1.  § (1) A támogatást a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok
(a továb biak ban: helyi önkormányzatok), a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói – ideértve
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl  szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továb biak ban: költségvetési tör vény)
52.  § (1) bekezdésének bevezetõ rendelkezésében meghatározott fenntartókat – (a továb biak ban: közoktatási
humánszolgáltatók) valamint a költségvetési tör vény 16.  § (1) bekezdése szerint a központi költségvetési szervként
mûködõ felsõoktatási intézmények fenntartói (a továb biak ban együtt: fenntartó) igényelhetik a közoktatásról  szóló
1993. évi LXXIX. törvény (a továb biak ban: Kt.) 10.  § (4) bekezdése, 121.  § (1) bekezdés 29. a) vagy 29. b) pontja alapján
meghatározott sajátos nevelési igényû tanulók után a fenntartásukban lévõ – a szakiskolák kivételével – közoktatási
intézmények 1–13. évfolyamain, szakiskolák esetében pedig 9–10. évfolyamain és a szakképzési évfolyamokon
a nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû tanulók statisztikai létszáma alapján,
a következõ szempontok figye lembe véte lével:
a) értelmi fogyatékos tanulók esetében elsõsorban kis példányszámú tankönyvek beszerzésére és differenciált

tankönyvvásárlás támogatására,
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén

halmozottan fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ
tartós és súlyos rendellenességével küzdõ, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra
vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzdõ tanulók esetében elsõsorban kis példányszámú
tankönyvek beszerzésére és differenciált tankönyvvásárlás támogatására,

c) vakok kispéldányszámú, pontírásos és hangos tankönyvei, digitalizált tananyagai elõállításának támogatására
a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl  szóló 23/2004.
(VIII. 27.) OM rendelet 22.  § (13) bekezdése alapján.

A támogatás igénylésének alapja legfeljebb a tankönyvrendelésben szereplõ végösszegnek a költségvetési tör vény
3. számú mellékletének 17. 2. Tanulók tankönyvellátásának támogatása cím a)–b) pontja alatti normatív
hozzájárulások fajlagos összegével csökkentett különbözete.

(2) A támogatást a fenntartók az 1. számú, 2. számú és 3. számú melléklet szerinti adatlapokon igényelhetik a sajátos
nevelési igényû tanulók 2010/2011. tanévi becsült létszáma alapján. Az igényléshez csatolni kell továbbá a 20.  §-ban
foglaltak szerinti 26. számú mellékletben foglalt nyilatkozatot. A vak tanulók tankönyveinek igénylése esetén
a támogatást általános iskolai oktatásban részesülõ tanulók esetében az elõállító intézmény fenntartója igényelheti
a 3. számú melléklet alapján, a megrendelést igazoló dokumentum és az árajánlat egyidejû csatolásával. Amennyiben
a tankönyvek biztosítása a tankönyvpiac rendjérõl  szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továb biak ban: a tankönyvpiac
rendjérõl  szóló tör vény) 8/D.  §-a szerint közremûködõ Szövetség útján történik, úgy az igénylés alapja a megrendelést
igazoló dokumentum és a Szövetség által kiállított árajánlat. A támogatás igénylését a fenntartók 2010. július 1-jéig
nyújthatják be a 21.  § (1) bekezdése szerint.

(3) A Magyar Államkincstár területileg ille té kes szerve (a továb biak ban: Igazgatóság) a helyi önkormányzatok által
benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlások beérkezését köve tõen 2010. július 30-ig egy eredeti és egy másolati
példányban megküldi az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatóságának (a továb biak ban: OKM 
Támogatáskezelõ), egy eredeti példány az Igazgatóságnál marad. Amennyiben a fenntartó a hiánypótlási felhívásnak
nem tesz eleget, vagy nem meg fele lõen teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt elutasítja és errõl 2010. július
30-ig értesíti a fenntartót. Az Igazgatóság az elutasításra került fenntartók megnevezését és az elutasítás okát
tartalmazó listát 2010. július 30-ig szintén megküldi az OKM Támogatáskezelõ részére.
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(4) Az OKM Támogatáskezelõ a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítõ jelentését 2010. szeptember
15-ig a helyi önkormányzatok, a közoktatási humánszolgáltatók, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmények szerinti bontásban, megyénként külön-külön összesítve, nyomtatott és elektronikus
formában megküldi az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továb biak ban: OKM) részére. A közoktatási
humánszolgáltatók igényeinek a Magyar Államkincstár (a továb biak ban: Kincstár) általi teljesítéséhez az egyenkénti
finanszírozási adatokat az e bekezdésben foglalt idõpontban az OKM Támogatáskezelõ elektronikus formában
megküldi az OKM-nek.

(5) A támogatásról az OKM delegáltjaiból álló 3 tagú döntés-elõkészítõ bizottság 2010. szeptember 25-ig tesz javaslatot
az oktatásért felelõs miniszternek (a továb biak ban: miniszter). A miniszter a formai követelményeken túl az összesített
igények, valamint az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek  való megfelelés figye lembe véte lével dönt
a támogatás fenntartónkénti, valamint intézményenkénti mértékérõl, amelyet az OKM honlapján 2010. október 8-ig
közzétesz. A támogatás megítélésérõl az OKM Támogatáskezelõ írásban tájékoztatja az igénylést benyújtókat
a döntést követõ 8 napon belül.

(6) A támogatást elnyert önkormányzatok összesített adatait az OKM 2010. október 20-ig utalványozás céljából
az önkormányzat KSH-kódjának, megnevezésének és a forintra kerekített támogatási összegnek a feltüntetésével
nyomtatott és elektronikus úton az ebr42 rendszerben is megküldi az Önkormányzati Minisztérium (a továb biak ban:
ÖM) részére. A támogatás folyósításáról az ÖM utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési tör vény 5. számú
melléklet 12. b) pontja szerinti forrás terhére a 2010. év november havi nettó finanszírozás keretében gondoskodik.

(7) A támogatást elnyert közoktatási humánszolgáltatók egy összegû finanszírozásához a szükséges fedezetet, valamint
a finanszírozási adatokat az OKM 2010. november 15-ig biztosítja az Igazgatóság részére. A támogatásra jogosult
központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények támogatásáról az OKM a költségvetési tör vény
XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport „Gyakorlóiskolák normatív támogatása” elõirányzat terhére
gondoskodik év végén pótelõirányzatként.

2. Felzárkóztató oktatás támogatásának lebonyolítása

2.  § (1) A támogatást a fenntartók igényelhetik a fenntartásukban lévõ szakiskolákban a 2009/2010. tanév, valamint
a 2010/2011. tanév naptári hónapjaiban a felzárkóztató oktatásban részt vevõ tanulók létszáma alapján.

(2) A támogatás kizárólag a szakiskolában a Kt. 27.  § (8) bekezdése szerint, a kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv
szerint szervezett felzárkóztató oktatásban részt vevõ tanulók után igényelhetõ a szakképzésbe történõ
bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek (kompetenciák), a tanulói képességek fejlesztését
szolgáló eszközök beszerzésére, valamint a felzárkóztató oktatás elméleti képzéséhez a költségvetési tör vény 3. számú
mellékletének 15. pontjában megfogalmazottak szerint.

(3) A (2) bekezdésben foglalt támogatás csak a nappali rendszerû iskolai oktatás munkarendje szerint oktatott tanulók
után igényelhetõ.

(4) A támogatás igénylésének alapja a 2009/2010. tanév nyitó, 2009. október 1-jei közoktatási statisztikai tényleges
létszáma, valamint a 2010/2011. tanév nyitó, 2010. október 1-jei közoktatási statisztikai tényleges létszáma.

(5) A normatív támogatás összege 8 000 Ft/hó/fõ. Az igénylõlapon a (4) bekezdés szerinti létszámadatot, valamint a félévi
részlet alapjául szolgáló havi létszámadatok matematikai átlagát kell feltüntetni. A tanulók átlaglétszám-számításánál
törtszám esetén a létszámot mindig (egy fõre) felfelé kerekítve kell figye lembe venni.

(6) Az igénylõ a támogatás iránti igényét az 1. számú melléklet benyújtásával, valamint a 2010. évi elsõ részlet igénylését
a 4. számú melléklet szerint a 2009/2010. tanév tárgyhónapjainak létszámadatai alapján 2010. május 5-ig, a második
részlet igénylését az 5. számú melléklet szerint a 2009/2010. tanév, valamint a 2010/2011. tanév tárgyhónapjainak
létszámadatai alapján 2010. október 5-ig igényelheti a 21.  § (1) bekezdése szerint.
Az igényléshez csatolni kell továbbá a 20.  §-ban foglaltak szerinti 26. számú mellékletben foglalt nyilatkozatot.

3.  § (1) A 2.  § szerint a helyi önkormányzatok által benyújtott támogatási igényeket az Igazgatóság a hiánypótlást köve tõen
az elsõ részlet tekintetében 2010. június 1-jéig, a második részlet tekintetében a hiánypótlást köve tõen 2010.
november 1-jéig egy eredeti és egy másolati példányban megküldi az OKM Támogatáskezelõnek, egy eredeti példány
az Igazgatóságnál marad. Amennyiben a fenntartó a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem meg fele lõen
teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt elutasítja és errõl az elsõ részlet tekintetében 2010. június 1-jéig,
a második részlet tekintetében 2010. november 1-jéig értesíti a fenntartót. Az Igazgatóság az elutasításra került
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fenntartók megnevezését és az elutasítás okát tartalmazó listát az elsõ részlet tekintetében 2010. június 1-jéig,
a második részlet tekintetében 2010. november 1-jéig megküldi az OKM Támogatáskezelõ részére.

(2) Az OKM Támogatáskezelõ a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítõ jelentését az elsõ részlet
tekintetében 2010. július 1-jéig, a második részlet tekintetében 2010. november 15-ig a helyi önkormányzatok,
a közoktatási humánszolgáltatók, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények
szerinti bontásban, megyénként külön-külön összesítve, nyomtatott és elektronikus formában megküldi az OKM
részére. A közoktatási humánszolgáltatók igényeinek Kincstár általi teljesítéséhez az egyenkénti finanszírozási
adatokat az e bekezdésben felsorolt idõpontok esetében az OKM Támogatáskezelõ elektronikus formában megküldi
az OKM-nek. Az igénylésekben megjelölt létszám szerinti támogatás mértékérõl az OKM Támogatáskezelõ írásban
tájékoztatja az igénylést benyújtókat és az Igazgatóságokat. Az OKM a szakiskolákat érintõ támogatásról és annak
mértékérõl fenntartónként és intézményenként tájékoztatja a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot (a továb biak ban: 
SZMM).

(3) Az OKM az elsõ részlet tekintetében 2010. július 20-ig, a második részlet tekintetében november 20-ig megküldi
az önkormányzati fenntartók tekintetében az OKM Támogatáskezelõ által megküldött igénylõlapok összesített
adatait, az önkormányzat KSH-kódja, megnevezése és a forintra kerekített összeg feltüntetésével nyomtatott és
elektronikus úton az ebr42 rendszerben is az ÖM részére utalványozás céljából, valamint a közoktatási
humánszolgáltatók finanszírozási adatait folyósítás céljából a Kincstárnak.

(4) Az ÖM utalványozása alapján a támogatás folyósításáról a Kincstár gondoskodik a költségvetési tör vény 5. számú
melléklet 12. b) pontja szerinti elõirányzat terhére, az elsõ részlet tekintetében a 2010. év augusztus havi, a második
részlet tekintetében a 2010. év december havi nettó finanszírozás keretében.

(5) A közoktatási humánszolgáltatók részére megítélt támogatás folyósításáról az OKM által biztosított keretösszeg,
valamint a finanszírozási adatok ismeretében az Igazgatóság az elsõ részlet tekintetében 2010. év augusztus 15-ig,
a második részlet tekintetében 2010. december 15-ig gondoskodik. A támogatásra jogosult központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmények támogatásáról az OKM az év végén pótelõirányzatként gondoskodik.

3. Iskolai gyakorlati oktatás támogatása a szakközépiskola tizenegy–tizenkettedik évfolyamán

4.  § (1) A támogatást a fenntartók igényelhetik a 2009/2010. tanév január 1-jétõl június 30-ig, valamint a 2010/2011. tanév
szeptember 1-jétõl december 31-ig tartó naptári hónapjaiban, a szakközépiskolákban vagy szakközépiskolai
tevékenységet ellátó intézményegységben, tagintézményben a tizenegy–tizenkettedik évfolyamon folyó, nappali
oktatás munkarendje szerint szervezett szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatásban részt vevõ
tanulók után. Ahol a kilencedik évfolyamon nyelvi elõkészítõ oktatás vagy két tanítási nyelvû oktatás folyik, ott
a 6. számú mellékletben foglaltaknak meg fele lõen a szakközépiskola tizenkettedik–tizenharmadik évfolyamán
tanulók gyakorlati oktatásához igényelhetõ a hozzájárulás.

(2) A támogatás elosztásának alapja az (1) bekezdésben meghatározott intézményben, intézményegységben,
tagintézményben a költségvetési tör vény 3. számú mellékletének 16.1.1. pontjában meghatározott feltételek szerint,
a szakközépiskola pedagógiai programjában meghatározott, a Kt. 29.  § (1) bekezdése szerinti szakmai orientációs
gyakorlati oktatásban részt vevõ tizenegy–tizenkettedik évfolyamos tanulók 2010. február 15-ei, valamint 2010.
szeptember 15-ei létszáma.

(3) A támogatási igény kizárólag abban az esetben nyújtható be, ha a pedagógiai programban meghatározott
szakképzési évfolyamok száma az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és
törlés eljárási rendjérõl  szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben meghatározott Országos Képzési Jegyzékben elõírt
évfolyamoknál eggyel kevesebb, tehát a szakközépiskolák kilenc–tizenkettedik évfolyamain – a költségvetési tör vény
3. számú mellékletének 16.1.1. pontjában rögzítetteket is figye lembe véve – végrehajtott szakmacsoportos alapozás,
szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatás a szakmai képzés idejébe a szakképzésrõl  szóló 1993. évi
LXXVI. törvény 11.  § (1) bekezdése alapján beszámításra kerül.

(4) A fenntartó a támogatási igényt a 21.  § (1) bekezdése alapján az 1. számú melléklet, a 7. számú melléklet, a 8. számú
melléklet és a 26. számú melléklet szerinti adatlap megküldésével
a) az I. részlet tekintetében 2010. január 1-jétõl 2010 június 30-ig terjedõ idõszakra legkésõbb 2010. április 15-ig

nyújthatja be,
b) a II. részlet tekintetében 2010. szeptember 1-jétõl 2010. december 31-ig terjedõ idõszakra legkésõbb 2010.

szeptember 20-ig nyújthatja be.
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(5) A (4) bekezdésben foglalt adatlapokon kívül két eredeti és egy hitelesített másolati példányban nyomtatott formában,
valamint a tanulói azonosítókat tartalmazó CD-t két példányban be kell nyújtani:
a) a 2010. február 15-én a tizenegyedik–tizenkettedik évfolyamon szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati 

oktatásban részt vevõ tanulók tanulói azonosító számairól készített listát,
b) a 2010. szeptember 15-én a tizenegyedik–tizenkettedik évfolyamon szakmai orientáció és szakmacsoportos

gyakorlati oktatásban részt vevõ tanulók tanulói azonosító számairól készített listát,
c) mindkét részletet tekintve intézményi nyilatkozatot arról, hogy a kilenc–tizenkettedik évfolyamokon végrehajtott 

szakmacsoportos alapozás, szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatás a szakmai képzés idejébe
beszámításra kerül, a pedagógiai programban meghatározott szakképzési évfolyamok száma az Országos Képzési 
Jegyzékben elõírt évfolyamoknál eggyel kevesebb lesz.

(6) A támogatás felhasználható 2010. január 1-jétõl 2010. június 30-ig, 2010. szeptember 1-jétõl 2010. december 31-ig,
valamint a 2010. december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2011. június 30-ig az alábbiakra:
a) a szakmai orientációhoz és szakmacsoportos gyakorlati oktatáshoz kapcsolódó mûködési jellegû kiadások

(személyi juttatások és munkaadókat terhelõ járulékok, dologi kiadások, egyéb mûködési célú kiadások)
fedezésére, valamint

b) olyan tevékenység finanszírozására, amely a gyakorlati tudáselemek (kompetenciák), a tanulói képességek
fejlesztését szolgálja, továbbá új vagy a korábbinál mûszaki, technikai szempontból korszerûbb tárgyi eszközök
létrehozására irányul,  illetve a meglévõ tárgyi eszközök mûszaki, technikai paramétereinek korszerûsítését
 valósítja meg (fejlesztés).

5.  § (1) Az Igazgatóság a 4.  § alapján benyújtott támogatási igényeket egy eredeti és egy másolati példányban, valamint
a tanulói azonosítókat tartalmazó CD-t egy példányban az I. részlet tekintetében 2010. május 14-ig, valamint
a II. részlet tekintetében 2010. október 15-ig továbbítja az OKM Támogatáskezelõ részére.

(2) Az OKM Támogatáskezelõ a benyújtott igények e rendeletben foglalt feltételeknek  való megfelelését megvizsgálja, és
ezt köve tõen a tanulói azonosítókat tartalmazó listákat elektronikus rendszerébõl lekérdezve elektronikus formában
átadja az Oktatási Hivatalnak (a továb biak ban: OH) ellenõrzésre. Az OH a vizsgálat eredményérõl az OKM
Támogatáskezelõt 5 napon belül elektronikus formában értesíti. Az OKM Támogatáskezelõ a feldolgozott
igénybejelentések és az OH vizsgálatának eredménye alapján elkészített összesítõ jelentését helyi önkormányzatok,
közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények szerinti
bontásban, összesítve, nyomtatott és elektronikus formában az I. részlet tekintetében 2010. június 3-ig, a II. részlet
tekintetében 2010. november 3-ig megküldi az OKM részére.

(3) A támogatás az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelõ intézményfenntartók között, a 2010. január 1-jétõl 2010.
június 30-ig, valamint 2010. szeptember 1-jétõl 2010. december 31-ig, a tizenegyedik–tizenkettedik évfolyamon
szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatásban részt vevõ tanulók 2010. február 15-ei, valamint 2010.
szeptember 15-ei létszáma alapulvételével kerül elosztásra. Az egy tanulóra, egy hónapra jutó támogatás összege
maximum 1000 Ft.

(4) A javaslatot a támogatásban részesülõ fenntartók támogatási összegére vonatkozóan az OKM készíti el az 5.  §
(2) bekezdés szerint ellenõrzött és az OKM Támogatáskezelõ által megküldött lista alapján, amely az I. részlet
tekintetében 2010. június 10-ig, a II. részlet tekintetében 2010. november 10-ig kerül felterjesztésre a miniszternek.
A támogatásban részesülõ fenntartókat megilletõ támogatási összegrõl a miniszter a formai követelményeken túl
az összesített igények, valamint a 4.  § (4)–(5) bekezdésekben foglalt rendelkezéseknek  való megfelelés
figye lembe véte lével az I. részlet tekintetében 2010. június 15-ig, a II. részlet tekintetében 2010. november 15-ig dönt.
A döntés eredményérõl az OKM Támogatáskezelõ a döntést követõ 8 napon belül postai úton értesíti a fenntartókat.
A kedvezményezettek megnevezését és az elnyert támogatás intézményenkénti összegét az OKM honlapján is közzé
kell tenni.

(5) A támogatásban részesített helyi önkormányzatok összesített adatait az OKM az I. részlet tekintetében 2010.
június 30-ig, a II. részlet tekintetében 2010. november 30-ig utalványozás céljából az önkormányzat KSH kódjának,
megnevezésének és forintra kerekített támogatási összegnek a feltüntetésével megküldi nyomtatott és elektronikus
úton az ebr42 rendszerben is az ÖM részére. A támogatás folyósításáról az ÖM utalványozása alapján a Kincstár
az I. részlet tekintetében a 2010. augusztus havi nettó finanszírozás, a II. részlet tekintetében a 2010. december havi
nettó finanszírozás keretében, az OKM által kiszámított támogatási összegeket tartalmazó adatok alapján intézkedik.

(6) A támogatásban részesített közoktatási humánszolgáltatók egyösszegû – az I. részlet tekintetében hat jogosultsági
hónapot, a II. részlet tekintetében négy jogosultsági hónapot figye lembe vevõ – finanszírozásához a fedezetet az OKM

12056 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 46. szám



az Igazgatóság részére az I. részlet tekintetében 2010. július 15-ig, a II. részlet tekintetében 2010. december 15-ig
biztosítja.

(7) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények számára az e rendelet alapján megítélt
támogatás folyósításáról a fenntartójuk a költségvetési tör vény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport
„Gyakorlóiskolák normatív támogatása” elõirányzat terhére év végén pótelõirányzatként gondoskodik.

4. Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának
és a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása

6.  § (1) A támogatást igényelhetik a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai
Programjában (a továb biak ban: AJKSzP) részt vevõ azon középiskolai kollégiumok, vagy kollégiumi
intézményegységet is mûködtetõ középfokú intézmények, (a továb biak ban együtt: intézmények), melyek a 2007.
évben vagy a 2008. évben meghirdetett intézményi pályázatokon elnyerték a jogot az AJKSzP mûködtetésére,
a 2009/2010. tanévben már mûködtették az AJKSzP-t, valamint a 10. számú mellékletben foglalt szándéknyilatkozat
aláírásával vállalják, hogy partneri együttmûködést  valósítanak meg az intézményi pályázatok alapján az AJKSzP
mûködtetésére jogosult szakiskolákkal, szakiskolai intézményegységet is mûködtetõ középfokú intézményekkel.

(2) Az intézmények fenntartói kötelesek az intézmény alapító okiratában, valamint az intézmény helyi pedagógiai
programjában az AJKSzP-t mint a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók esélyegyenlõségét szolgáló tevékenységet
szerepeltetni.

(3) A támogatásra  való jogosultság feltétele a Programmal kapcsolatosan az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézettel
(a továb biak ban: OFI) a 2009/2010. tanév vonatkozásában kötött szerzõdésben foglaltaknak  való megfelelés. Ebbe
beleértendõ a forrás felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint a vállalt feladatok
meg valósulásáról készített független monitori jelentés elfogadása.

(4) A támogatásra  való jogosultság további feltétele, hogy az AJKSzP-ba a 2007/2008. és a 2008/2009. tanévben
bekapcsolódott kollégiumok a 2010/2011. tanév során két alkalommal az intézményben jó eredménnyel alkalmazott
pedagógiai gyakorlatok átadása céljából munkakonferenciát szerveznek, melynek keretében hospitálási lehetõséget
biztosítanak a régió érdeklõdõ kollégiumai számára.

(5) A kollégiumi fenntartó által elnyerhetõ támogatás összege a 2010/2011. tanévre legfeljebb 350 000 Ft/fõ/év. Egy
évfolyamon maximálisan 25 fõ után vehetõ igénybe támogatás.

(6) A támogatás a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról  szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet
[a továb biak ban: 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet] 6. számú mellékletében meghatározott tevékenységekre, emberi
erõforrásokkal kapcsolatos költségekre, a célcsoport számára biztosított programokra és támogatásokra,
eszközbeszerzésre, kiegészítõ szakmai szolgáltatás nyújtására fordítható. A 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 6. számú
mellékletében meghatározott kiemelt tevékenységeket a szakiskola és a kollégium egyaránt köteles meg valósítani.

(7) A 2009/2010. tanévben az AJKSzP-ban részt vett kollégiumok fenntartói az AJKSzP továbbfolytatásához szükséges
támogatás igénylése érdekében az igénylési dokumentációt 2010. június 15-ig nyújthatják be a 21.  § (1) bekezdése
alapján. Az igénylési dokumentáció részei:
a) az 1. számú melléklet, a 9. számú melléklet és a 10. számú melléklet,
b) a szakiskolák által elkészítendõ, az érintett kollégium ellenjegyzésével készült, a 2009/2010. tanévrõl  szóló

szöveges elemzés,
c) a 20.  §-ban foglaltak szerinti 26. számú melléklet.

(8) Az Igazgatóság a helyi önkormányzatok által benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlást köve tõen 2010.
július 9-ig egy eredeti és egy másolati példányban megküldi az OFI részére. A hiánypótlások elbírálásáról és a nem
továbbított igénylésekrõl az Igazgatóság 2010. július 9-ig értesíti a fenntartót.

7.  § (1) A 6.  § alapján benyújtott igénylések szerinti támogatásról az OKM, az OFI, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi
Szövetség, az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete, valamint az Educatio Társadalmi
Szolgáltató Kht. Esélyegyenlõségi Igazgatóságának delegáltjaiból álló 5 fõs döntés-elõkészítõ bizottság a 6.  § (3) és
(7) bekezdésében foglaltak alapján 2010. július 30-ig tesz javaslatot a miniszternek. A döntés-elõkészítõ bizottság
a jelen rendelet keretei között ügyrendjét maga állapítja meg.

(2) A miniszter formai követelményeken túl az összesített igények, valamint a 6.  §-ban foglalt rendelkezéseknek  való
megfelelés figye lembe véte lével dönt a támogatás megítélésérõl és azt az OKM honlapján 2010. augusztus 16-ig
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közzéteszi. A támogatás megítélésérõl az OFI írásban tájékoztatja az igénylést benyújtó kollégiumokat, azok
fenntartóit és az Igazgatóságokat a döntést követõ 8 napon belül.

(3) A támogatást elnyert fenntartó és a támogatásban részesülõ intézmény vállalja, hogy az OFI-val legkésõbb 2010.
szeptember 15-ig szerzõdést köt.

(4) Az utalványozás kezdeményezésének feltétele, hogy a támogatást elnyert fenntartó és a támogatásban részesülõ
intézmény a (3) bekezdés szerinti szerzõdést megköti. Az AJKSzP-ban részt vevõ, a támogatást elnyert azon helyi
önkormányzatok összesített adatait, amelyek a (3) bekezdés szerinti szerzõdést megkötötték, az OKM 2010.
szeptember 20-ig utalványozás céljából az önkormányzat KSH-kódja, megnevezése és a forintra kerekített összeg
feltüntetésével megküldi nyomtatott és elektronikus formában az ebr42 rendszerben is az ÖM részére. Az ÖM
utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési tör vény 5. számú melléklet 12. b) pontja szerinti elõirányzat terhére
a 2010. év október havi nettó finanszírozás keretében intézkedik a folyósításról.

8.  § (1) A támogatást a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában (a továb biak ban: AJKP) részt vevõ
azon középiskolai kollégiumok, vagy kollégiumi intézményegységet is mûködtetõ középfokú intézmények
(a továb biak ban együtt: intézmények) igényelhetik a tizedik–tizenharmadik évfolyamos tanulóik után, amelyek
az OKM által meghirdetett intézményi pályázaton elnyert jog alapján a 2009/2010. tanévben mûködtetik az AJKP-t.

(2) Az AJKP-t mûködtetõ intézmények vállalják, hogy a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl  szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendelet 39/H.  §-ában meghatározott és a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 5. számú mellékletében rögzített
követelmények szerint szervezik meg a tanulók nevelését, oktatását. Az intézmények egyúttal vállalják, hogy az AJKP
célcsoportjához tartozó meghatározott számú tanulót középiskolában, nappali rendszerû iskolai oktatásban érettségi
bizonyítványhoz segítik, támogatják az érettségi utáni továbbtanulást valamely felsõoktatási intézménybe, vagy
a sikeres belépést a munka világába.

(3) A kollégiumi fenntartó által elnyerhetõ támogatás összege legfeljebb 330 000 Ft/fõ a 2010. január 1.–2010. december
31-i idõszakra.

(4) A támogatás a miniszter által közleményben kiadott, a szakmai, tartalmi kereteket meghatározó, az Oktatási Közlöny
2005. évi XLIX. évfolyam 4/1. számában közzétett pedagógiai programról  szóló közlemény, valamint a 2010/2011.
tanévre esõ idõszakban a 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott tevékenységekre,
emberi erõforrásokkal kapcsolatos költségekre, a célcsoport számára biztosított programokra és támogatásokra,
eszközbeszerzésre, kiegészítõ szakmai szolgáltatás nyújtására fordítható.

(5) A 2009/2010. tanévben az AJKP-t meg valósító kollégiumok fenntartói az AJKP-ban részt vevõ felsõbb évfolyamos
tanulók számára nyújtandó többletfeladatok meg valósításához szükséges támogatás igénylése érdekében
az igénylési dokumentációt 2010. április 16-ig nyújthatják be a 21.  § (1) bekezdése alapján. Az igénylési dokumentáció
részei:
a) az 1. számú melléklet, a 11. számú melléklet és a 12. számú melléklet,
b) a 20.  §-ban foglaltak szerinti 26. számú melléklet.

(6) Az Igazgatóság a helyi önkormányzatok által benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlást köve tõen 2010.
április 30-ig egy eredeti példányban megküldi az OFI részére. A hiánypótlások elbírálásáról és a nem továbbított
igénylésekrõl az Igazgatóság 2010. április 30-ig értesíti a fenntartót.

9.  § (1) A 8.  § alapján benyújtott igénylések szerinti támogatásról az OKM, az OFI, a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi
Szövetség, az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete, valamint az Educatio Társadalmi
Szolgáltató Kht. Esélyegyenlõségi Igazgatóságának delegáltjaiból álló 5 fõs döntés-elõkészítõ bizottság a 8.  §
(5) bekezdésében foglaltak alapján 2010. május 12-ig tesz javaslatot a miniszternek. A döntés-elõkészítõ bizottság
a jelen rendelet keretei között ügyrendjét maga állapítja meg.

(2) A miniszter a formai követelményeken túl az összesített igények, valamint a 8.  §-ban foglalt rendelkezéseknek  való
megfelelés figye lembe véte lével dönt a támogatás megítélésérõl és azt az OKM honlapján 2010. május 25-ig
közzéteszi. A támogatás megítélésérõl az OFI írásban tájékoztatja az igénylést benyújtó kollégiumokat, azok
fenntartóit és az Igazgatóságokat a döntést követõ 8 napon belül.

(3) A támogatást elnyert fenntartó és a támogatásban részesülõ intézmény vállalja, hogy az OFI-val legkésõbb 2010.
június 15-ig szerzõdést köt.

(4) Az utalványozás kezdeményezésének feltétele, hogy a támogatást elnyert fenntartó és a támogatásban részesülõ
intézmény a (3) bekezdés szerinti szerzõdést megköti. A Programban részt vevõ, a támogatást elnyert azon helyi
önkormányzatok összesített adatait, amelyek a (3) bekezdés szerinti szerzõdést megkötötték, az OKM 2010. június
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20-áig utalványozás céljából az önkormányzat KSH-kódja, megnevezése és a forintra kerekített összeg feltüntetésével
megküldi nyomtatott és elektronikus úton az ebr42 rendszerben is az ÖM részére. Az ÖM utalványozása alapján
a Kincstár a költségvetési tör vény 5. számú melléklet 12. b) pontja szerinti elõirányzat terhére a 2010. év július havi
nettó finanszírozás keretében intézkedik a folyósításról.

5. Támogatás nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásához

10.  § (1) A támogatást helyi önkormányzatok, a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények, valamint
a közoktatási humánszolgáltatók igényelhetik a fenntartásukban lévõ iskolák azon tanulói után,
a) akik a menedékjogról  szóló 2007. évi LXXX. törvény alapján menekült, oltalmazott státusszal rendelkeznek,

valamint akik menekültkénti, oltalmazotti vagy menedékeskénti elismerésüket kérték, továbbá akik a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról  szóló 2007. évi II. törvény alapján humanitárius
tartózkodási engedéllyel rendelkezõ befogadottak, hontalanok, kísérõ nélküli kiskorúak, emberkereskedelem
áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárok, amennyiben a tanulók oktatását, nevelését központi
pedagógiai program adaptálásával szervezik meg, vagy

b) akik az a) pontban felsoroltak közé nem tartozó nem magyar ajkú, nem magyar állampolgárok, amennyiben
a tanuló közoktatási intézményrendszerbe  való belépésétõl számított idõtartam nem éri el az egy évet, és
a közoktatási intézmény vagy a tanuló által látogatott osztály tanítási nyelve magyar, amennyiben a tanulók
oktatását, nevelését központi pedagógiai program adaptálásával szervezik meg, vagy

c) akik a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete közötti, a NATO Légiszállítást
Kezelõ Szervezetnek a Magyar Köztársaság területén  való településérõl és mûködésérõl  szóló Megállapodás
kihirdetésérõl  szóló 2008. évi XXXIV. törvény szerinti szerzõdés alapján Magyarországra érkeztek, amennyiben
számukra az oktatási és kulturális miniszter határozatában foglaltak alapján szervezik meg az oktatást.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás csak a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulók után igényelhetõ.
(3) A támogatás igénylése az 1. számú és a 13. számú melléklet szerinti adatlap megküldésével, az oktatási intézmény

általi létszámtervezés alapján történik. Az igényléshez csatolni kell továbbá a 20.  §-ban foglaltak szerinti 26. számú
mellékletben található nyilatkozatot. A támogatás felhasználásáról történõ elszámolás az intézménybe  való felvételt
és jogviszony megszûnését igazoló dokumentumok alapján, valamint a 14. számú mellékleteként közzétett összesítõ
és egy, a támogatott cél meg valósulásáról készített összefoglaló alapján történik. Ezen dokumentumokat
az elszámoláshoz csatolni szükséges.

(4) A tanulói létszám igazolása a tanuló, vagy a tör vényes képviselõjének hozzájárulásával a személyazonosság
megállapítására alkalmas okmánnyal vagy más okirat (hatósági igazolás) hiteles másolati példányának az elszámolás
során tett benyújtásával történik.

(5) Az iskoláknak nyújtható támogatás összege az (1) bekezdés a) pontjában felsorolt tanulók esetében legfeljebb
90 000 Ft/fõ/év. A 2010/2011. tanév egy tanítási félévére vonatkozó 50%-os támogatási összegre  való jogosultságot
nem érinti, ha a tanuló az adott tanítási félév lezárulta elõtt elköltözik az iskola településérõl, vagy elhagyja a Magyar
Köztársaság területét és ezáltal tanulói jogviszonya az iskolával megszûnik. A támogatásra  való jogosultságot nem
érinti, ha a tanuló egy településen belül, azonos fenntartó fenntartásában álló másik intézménybe átiratkozik.

(6) Az iskolák (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanulói esetében a támogatás összege legfeljebb 45 000 Ft/fõ/év.
(7) Az iskolák (1) bekezdés c) pontjában meghatározott tanulói esetében a támogatás összege legalább 45 000 Ft/fõ/év.
(8) A fenntartó által elnyert támogatás az iskolák (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tanulói esetében a 15. számú

mellékletben meghatározott, iskolai, tanórán kívüli, heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítõ programok
költségeire, az azokkal összefüggõ emberi erõforrások költségeire, a célcsoport számára biztosított kulturális
különbségeket áthidaló/közelítõ iskolai, tanórán kívüli tevékenységekre, az oktatási-fejlesztési folyamatban, vagy
az ahhoz  való hozzáféréshez elengedhetetlen, a célcsoport számára biztosított eszközök beszerzésére, az iskolai
gyermekvédelmi felelõs vagy az ezzel a feladattal megbízott munkatárs tanulóval és a tanuló családjával  való
rendszeres kapcsolattartásával összefüggõ emberi erõforrások költségeire fordítható, a mellékletben meghatározott
mértékben. Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanulók esetében a támogatás a 16. számú mellékletben
meghatározott iskolai, tanórán kívüli, heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítõ programok költségeire,
valamint az azzal összefüggõ emberi erõforrásokkal kapcsolatos költségekre fordítható. Az (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott tanulók esetében a támogatás a 17. számú mellékletben meghatározott, a miniszter határozatában
foglalt program költségeire, valamint az azzal összefüggõ emberi erõforrásokkal kapcsolatos költségekre fordítható.
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11.  § (1) Az igényléseket az 1. számú, 13. számú, 15. számú, 16. számú és a 17. számú melléklet alapján 2010. október 6-ig kell
benyújtani a 21.  § (1) bekezdése alapján.

(2) Az Igazgatóság a helyi önkormányzatok által benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlások beérkezését köve tõen
2010. október 27-ig egy eredeti és egy másolati példányban megküldi az OKM Támogatáskezelõnek, egy eredeti
példány az Igazgatóságnál marad. Amennyiben a fenntartó a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem
meg fele lõen teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt elutasítja és errõl 2010. október 20-ig értesíti a fenntartót.
Az Igazgatóság az elutasításra került fenntartók megnevezését és az elutasítás okát tartalmazó listát 2010.
október 27-ig szintén megküldi az OKM Támogatáskezelõ részére.

(3) Az OKM Támogatáskezelõ a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítõ jelentését a helyi
önkormányzatok, a közoktatási humánszolgáltatók, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási 
intézmények szerinti bontásban megyénként, továbbá intézmény-, célcsoporttípusok és tanulói létszám szerint
összesítve nyomtatott és elektronikus formában 2010. november 8-ig megküldi az OKM részére. A közoktatási
humánszolgáltatók igényeinek Kincstár általi teljesítéséhez az egyenkénti finanszírozási adatokat az e bekezdésben
foglalt idõpontban az OKM Támogatáskezelõ elektronikus formában megküldi az OKM-nek.

(4) A támogatásról az OKM delegáltjaiból álló, az igénylések feldolgozása során felmerülõ tartalmi kérdésekben állást
foglaló 5 tagú döntés-elõkészítõ bizottság 2010. november 12-ig tesz javaslatot a miniszternek.

(5) A miniszter a formai követelményeken túl az összesített igények, valamint a 10.  §-ban foglalt rendelkezéseknek  való
megfelelés figye lembe véte lével dönt a támogatások megítélésérõl és azt az OKM honlapján 2010. november 20-ig
közzéteszi. A támogatás megítélésérõl az OKM Támogatáskezelõ írásban tájékoztatja az igénylést benyújtókat
a döntést követõ 8 napon belül.

(6) Az OKM a támogatásra jogosult helyi önkormányzatok összesített adatait az önkormányzat KSH-kódjának,
megnevezésének és a forintra kerekített támogatási összegnek a feltüntetésével utalványozás céljából nyomtatott és
elektronikus úton, az ebr42 rendszerben is megküldi az ÖM részére 2010. november 20-ig. A támogatás folyósításáról
az ÖM utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési tör vény 5. számú melléklet 12. b) pontja szerinti forrás terhére
a 2010. december havi nettó finanszírozás keretében gondoskodik.

(7) A közoktatási humánszolgáltatók részére megítélt támogatás folyósításáról az OKM által biztosított keretösszeg,
valamint a finanszírozási adatok ismeretében a Kincstár a 2010. december 15-ig gondoskodik. A támogatásra jogosult
központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények támogatásáról az OKM a költségvetési tör vény
XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport „Gyakorlóiskolák normatív támogatása” elõirányzat terhére
gondoskodik év végén pótelõirányzatként.

(8) Az intézménybe  való felvételt és a jogviszony megszûnésének idõpontját igazoló dokumentumokat, valamint
a 14. számú mellékletben közzétett összesítõ elszámoló lapot, lapokat – és a támogatott cél meg valósulásáról készített
összefoglalót – a támogatott fenntartó 2011. június 30-ig megküldi az OKM Támogatáskezelõ részére.

6. Gyermekgyógyüdülõkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben tartós
gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásának támogatása

12.  § (1) A támogatást a helyi önkormányzatok, a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények,
valamint a közoktatási humánszolgáltatók igényelhetik az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményekben
fekvõbeteg-ellátás keretében szakellátásban, és/vagy rehabilitációs célú ellátásban részesülõ, alap- és középfokú
iskolai, a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulók tankötelezettségének teljesítését szolgáló – a Kt. 87.  §
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott – közoktatási feladat ellátásának biztosításához. A támogatás azok után
a tanulók után igényelhetõ, akiknek folyamatos gyógykezelése a huszonegy naptári napot meghaladja, és
a gyógykezelés ideje alatt egyéni (ágy melletti) foglalkozás esetén legalább heti nyolc, csoportos foglalkozás esetén
legalább heti tizenöt tanóra idõtartamában biztosított az ismeretek szinten tartását, a hiányzásból eredõ hátrányok
csökkentését szolgáló pedagógiai foglalkoztatás. A támogatás tekintetében a gyógykezelés folyamatosnak minõsül
akkor is, ha annak idõtartama alatt hétvégenként a tanuló a gyermekgyógyüdülõbõl, az egészségügyi intézménybõl,
a rehabilitációs intézménybõl otthonába távozhat.

(2) A támogatás – mely a feladat ellátásához kapcsolódó személyi és dologi költségekre használható fel – összege
tanulónként:
a) amennyiben a folyamatos gyógykezelés idõtartama legalább huszonkét, de legfeljebb negyvenegy naptári

nap: 18 000 Ft/fõ/év,

12060 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 46. szám



b) amennyiben a folyamatos gyógykezelés idõtartama legalább negyvenkettõ, de legfeljebb nyolcvankilenc naptári
nap: 40 000 Ft/fõ/év,

c) amennyiben a folyamatos gyógykezelés idõtartama kilencven vagy annál több naptári nap: 85 000 Ft/fõ/év.
(3) A támogatás igénylése az egészségügyi intézmény tapasztalataira épülõ – a 2010. szeptember 1-jétõl 2011. június

11-ig terjedõ idõszakra történõ – tervezés alapján történik. A támogatás elszámolása a 19. számú mellékletként
közzétett egyéni tanulói adatlapoknak a tanuló, vagy tör vényes képviselõjének hozzájárulásával megadott adatai
alapján elkészített, a 20. számú mellékletként közzétett, az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményenkénti
összesítõ elszámoló lap alapján történik.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás igényléséhez szükséges 1. számú és 18. számú melléklet szerinti
adatlapokat 2010. május 7-ig nyújthatják be a fenntartók a 21.  § (1) bekezdése alapján. Az igényléshez csatolni kell
továbbá a 20.  §-ban foglaltak szerinti 26. számú mellékletben található nyilatkozatot.

(5) A 20. számú mellékletként közzétett összesítõ elszámoló lapot, lapokat és a támogatott cél meg valósulásáról készített
tömör összefoglalót a támogatott fenntartó 2011. július 12-ig megküldi az OKM Támogatáskezelõ részére. Az összesítõ 
elszámolás alapját képezõ tanulói adatlapokat öt évig meg kell õrizni.

(6) Az Igazgatóság a helyi önkormányzatok által benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlások 2010. május 21-ei
beérkezését köve tõen 2010. június 7-ig egy eredeti és egy másolati példányban megküldi az OKM
Támogatáskezelõnek, egy eredeti példány az Igazgatóságnál marad. Amennyiben a fenntartó a hiánypótlási
felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem meg fele lõen teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt elutasítja és errõl
2010. június 7-ig értesíti a fenntartót. Az Igazgatóság az elutasításra került fenntartók megnevezését és az elutasítás
okát tartalmazó listát 2010. június 7-ig szintén megküldi az OKM Támogatáskezelõ részére.

(7) Az OKM Támogatáskezelõ a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítõ jelentését 2010. június 30-ig
a helyi önkormányzatok, a közoktatási humánszolgáltatók, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmények szerinti bontásban, megyénként külön-külön összesítve, nyomtatott és elektronikus
formában megküldi az OKM részére. A közoktatási humánszolgáltatók igényeinek Kincstár általi teljesítéséhez,
az egyenkénti finanszírozási adatokat az OKM Támogatáskezelõ elektronikus formában megküldi az OKM-nek.

(8) A támogatásról az OKM delegáltjaiból álló 5 tagú döntés-elõkészítõ bizottság 2010. július 9-ig tesz javaslatot
a miniszternek. A miniszter a formai követelményeken túl az összesített igények, valamint az (1)–(4) bekezdésekben
foglalt rendelkezéseknek  való megfelelés figye lembe véte lével dönt a támogatások megítélésérõl és azt az OKM
honlapján 2010. július 31-ig közzéteszi. A támogatás megítélésérõl az OKM Támogatáskezelõ írásban tájékoztatja
az igénylést benyújtókat.

(9) Az OKM a támogatásra jogosult helyi önkormányzatok összesített adatait az önkormányzat KSH-kódjának,
megnevezésének és a forintra kerekített támogatási összegnek a feltüntetésével utalványozás céljából nyomtatott és
elektronikus úton, az ebr42 rendszerben is megküldi az ÖM részére 2010. augusztus 13-ig. A támogatás folyósításáról
az ÖM utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési tör vény 5. számú melléklet 12. b) pontja szerinti forrás terhére
a 2010. szeptember havi nettó finanszírozás keretében gondoskodik.

(10) A közoktatási humánszolgáltatók részére megítélt támogatás folyósításáról az OKM által biztosított keretösszeg,
valamint a finanszírozási adatok ismeretében a Kincstár a 2010. szeptember 15-ig gondoskodik. A támogatásra
jogosult központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények támogatásáról az OKM a költségvetési
tör vény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport „Gyakorlóiskolák normatív támogatása” elõirányzat terhére
gondoskodik év végén pótelõirányzatként.

7. Iskolapszichológusi hálózat támogatása

13.  § (1) A támogatást az iskolapszichológusi szolgáltatás megkezdésére, fejlesztésére a többcélú kistérségi társulások mint
feladatot ellátók vehetik igénybe. A többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológiai szolgáltatás feladatát elláthatja
az általa fenntartott, a nevelési tanácsadást is ellátó intézményben, vagy – megállapodás alapján – helyi önkormányzat 
vagy önkormányzati társulás fenntartásában mûködõ, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény vagy intézmények
útján. Az iskolapszichológusi feladatok ellátása biztosítható a nevelési tanácsadó intézményében, valamint ezen
intézményben foglalkoztatott utazó szakember biztosításával, abban a közoktatási intézményben, ahol az ellátott
tanuló jogviszonnyal rendelkezik.

(2) A támogatás összege kistérségenként legfeljebb 1 150 000 forint, amely a feladat ellátásához kapcsolódó, 2010.
szeptemberétõl induló 1 fõ létszámfejlesztéssel összefüggõ személyi kiadásokra használható fel.
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(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás igényléséhez szükséges 1. számú és a (4) bekezdésben felsorolt
melléklet szerinti adatlapok az Igazgatósághoz két eredeti és egy hitelesített másolati példányban nyomtatott és
az OKM Támogatáskezelõ honlapján, az erre a célra kialakított elektronikus rendszeren keresztül 2010. április 14-ig
nyújthatók be a 21.  § (1) bekezdése alapján. Az igényléshez csatolni kell továbbá a 20.  §-ban foglaltak szerinti,
26. számú mellékletben található nyilatkozatot.

(4) A támogatás a 21. számú melléklet I. pontja szerinti adatlapon igényelhetõ. Az adatlaphoz csatolni kell:
a) a 21. számú melléklet II. pontja szerint az iskolapszichológusi szolgáltatás jelenlegi és tervezett mutatóiról  szóló

adatlapot,
b) a 22. számú melléklet I. pontja szerinti szándéknyilatkozatot,
c) az iskolapszichológiai szolgáltatást nyújtó intézmény – fenntartó által hitelesített – alapító okiratát,
d) amennyiben a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológiai szolgáltatást saját intézményében biztosítja

a Társulási Tanács által meghozott határozat – társulási tanács elnöke által – hitelesített másolatát, amely
tartalmazza, hogy a többcélú kistérségi társulás kötelezettséget vállal arra, hogy a nevelési tanácsadás feladatai
között a kistérségi társulás tagjai az iskolapszichológiai feladatok ellátását is vállalták,

e) amennyiben a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológiai szolgáltatást a nevelési tanácsadást is ellátó
intézmény vagy intézmények útján helyi önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött megállapodás
alapján látja el, a feladatellátásra megkötött megállapodás – társulási tanács elnöke által – hitelesített másolatát
(a megállapodásnak tartalmaznia kell – igényjogosultságot megalapozó tevékenységként – az iskola-
pszichológiai szolgáltatást),

f) amennyiben a többcélú kistérségi társulás által fenntartott, vagy megállapodás alapján – helyi önkormányzat
vagy önkormányzati társulás fenntartásában mûködõ – a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény(ek)ben,
az iskolapszichológiai szolgáltatásra csak 2010. szeptember 1-jétõl kezdõdõen kerül sor, a feladatellátásra
jogosulttá váló intézmény alapító okiratának módosítására vonatkozó a 22. számú melléklet II. pontja szerinti
fenntartói szándéknyilatkozatot,

g) amennyiben a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológiai szolgáltatást megállapodás alapján biztosítja,
úgy az iskolapszichológiai feladatellátásra jogosult intézmény fenntartójának a 22. számú melléklet III. pontja
szerinti szándéknyilatkozatát arról, hogy a kistérségi társulással kötött megállapodásban foglaltak szerint teljesíti
2010. szeptemberétõl az egy fõ iskolapszichológusi létszámfejlesztést.

(5) Az Igazgatóság a (3) bekezdés szerint hozzá benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlások beérkezését köve tõen
egy eredeti és egy másolati példányban 2010. május 12-ig megküldi az OKM Támogatáskezelõ részére. Az Igazgatóság
az elutasításra került fenntartók megnevezését és az elutasítás okát tartalmazó listát 2010. május 12-ig szintén
megküldi az OKM Támogatáskezelõ részére.

(6) Az OKM Támogatáskezelõ a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítõ jelentését 2010. június 8-ig,
többcélú kistérségi társulások szerinti bontásban megyénként külön-külön összesítve, nyomtatott és elektronikus
formában megküldi az OKM részére.

(7) A támogatásról az OKM és az OKM Támogatáskezelõ delegáltjaiból álló 5 tagú döntés-elõkészítõ bizottság 2010.
június 16-ig tesz javaslatot a miniszternek. A miniszter az összesített igények, valamint az (1)–(2) és (4) bekezdésekben
foglalt szempontok figye lembe véte lével dönt a támogatások megítélésérõl és azt az OKM honlapján 2010. június
30-ig közzéteszi. A támogatás megítélésérõl az OKM Támogatáskezelõ írásban tájékoztatja az igénylést benyújtókat.

(8) Az OKM a támogatásra jogosult többcélú kistérségi társulások összesített adatait a társulás KSH-kódjának,
megnevezésének és a forintra kerekített támogatási összegnek a feltüntetésével utalványozás céljából nyomtatott és
elektronikus úton, az ebr42 rendszerben is megküldi az ÖM részére 2010. július 8-ig. Az ÖM a támogatást utalványozza
és a folyósításról a Kincstár a költségvetési tör vény 5. számú melléklet 12. b) pontja szerinti forrás terhére a 2010.
augusztus havi nettó finanszírozás keretében gondoskodik.

(9) A 2010/2011. nevelési/tanítási év iskolapszichológiai szolgáltatás tevékenységérõl a támogatásban részesülõ
többcélú kistérségi társulás az OKM Támogatáskezelõ részére 2011. június 30-ig a 23/A. számú és a 23/B. számú
mellékleteként közzétett adatlap kitöltésével az ellátotti mutatókról adatokat szolgáltat.

14.  § (1) Az a többcélú kistérségi társulás, amely a pedagógiai szakszolgálatok és a sajátos nevelési igényû tanulók támogatása
igénylésének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének rendjérõl  szóló 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet
[a továb biak ban: 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet] 8.  §-a alapján támogatásban részesült és a támogatásból 2009.
szeptemberétõl biztosított iskolapszichológusi álláshelyhez kötött iskolapszichológusi tevékenységet továbbra is
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fenntartja, további támogatást igényelhet a megkezdett iskolapszichológusi tevékenységhez kapcsolódó eszközök
– kivéve informatikai eszközök –, felszerelések és berendezések beszerzéséhez.

(2) A támogatás összege többcélú kistérségi társulásonként legfeljebb 1 000 000 forint.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás igényléséhez szükséges 1. számú és a (4) bekezdésben felsorolt

melléklet szerinti adatlapok az Igazgatósághoz két eredeti és egy hitelesített másolati példányban nyomtatott és
az OKM Támogatáskezelõ honlapján, az erre a célra kialakított elektronikus rendszeren keresztül 2010. április 14-ig
nyújthatók be a 21.  § (1) bekezdése alapján. Az igényléshez csatolni kell továbbá a 20.  §-ban foglaltak szerinti 26. számú 
mellékletben található nyilatkozatot.

(4) A támogatás a 21. számú melléklet I. pontja szerinti adatlapon igényelhetõ. Az adatlaphoz csatolni kell:
a) a 21. számú melléklet II. pontja szerint az iskolapszichológusi szolgáltatás jelenlegi és tervezett mutatóiról  szóló

adatlapokat,
b) az iskolapszichológiai szolgáltatást nyújtó intézmény – fenntartó által hitelesített – alapító okiratát, vagy
c) amennyiben a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológiai szolgáltatást saját intézményében biztosítja

a Társulási Tanács által meghozott határozat – társulási tanács elnöke által – hitelesített másolatát, amely
tartalmazza, hogy a többcélú kistérségi társulás 2009. szeptember 1-tõl kötelezettséget vállalt arra, hogy
a nevelési tanácsadás feladatai között a kistérségi társulás tagjai az iskolapszichológiai feladatok ellátását is
vállalták és azt továbbra is fenntartják,

d) amennyiben a többcélú kistérségi társulás az iskolapszichológiai szolgáltatást 2009. szeptember 1-tõl a nevelési
tanácsadást is ellátó intézmény vagy intézmények útján helyi önkormányzattal vagy önkormányzati társulással
kötött megállapodás alapján látja el, úgy a feladatellátásra meghozott társulási tanácsi határozat – társulási tanács 
elnöke által – hitelesített másolatát (a határozatnak tartalmaznia kell – igényjogosultságot megalapozó
tevékenységként – az iskolapszichológiai szolgáltatást),

e) a 22. számú melléklet IV. pontja szerinti nyilatkozatot,
f) a 22. számú melléklet V. pontja szerinti nyilatkozatot,
g) a 22. számú melléklet VI. pontja szerinti adatlapot.

(5) Az Igazgatóság a (3) bekezdés szerint hozzá benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlások beérkezését köve tõen
egy eredeti és egy másolati példányban 2010. május 12-ig megküldi az OKM Támogatáskezelõ részére. Az Igazgatóság
az elutasításra került fenntartók megnevezését és az elutasítás okát tartalmazó listát 2010. május 12-ig továbbítja
az OKM Támogatáskezelõ részére.

(6) Az OKM Támogatáskezelõ a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítõ jelentését 2010. június 8-ig
többcélú kistérségi társulások szerinti bontásban, megyénként külön-külön összesítve, nyomtatott és elektronikus
formában megküldi az OKM részére.

(7) A támogatásról az OKM delegáltjaiból álló 5 tagú döntés-elõkészítõ bizottság 2010. június 16-ig tesz javaslatot
a miniszternek. A miniszter a formai követelményeken túl az összesített igények, valamint az (1)–(2) és
(4) bekezdésekben foglalt rendelkezéseknek  való megfelelés figye lembe véte lével dönt a támogatások megítélésérõl
és azt az OKM honlapján 2010. június 30-ig közzéteszi. A támogatás megítélésérõl az OKM Támogatáskezelõ írásban
tájékoztatja az igénylést benyújtókat.

(8) Az OKM a támogatásra jogosult többcélú kistérségi társulások összesített adatait a társulás KSH-kódjának,
megnevezésének és a forintra kerekített támogatási összegnek a feltüntetésével utalványozás céljából nyomtatott és
elektronikus úton, az ebr42 rendszerben is megküldi az ÖM részére 2010. július 8-ig. A támogatás folyósításáról az ÖM
utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési tör vény 5. számú melléklet 12. b) pontja szerinti forrás terhére a 2010.
augusztus havi nettó finanszírozás keretében gondoskodik.

(9) A többcélú kistérségi társulás a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8.  § alapján elnyert támogatással, 2009. szeptemberétõl
létesített és továbbra is mûködtetett iskolapszichológusi álláshelyhez kötött iskolapszichológiai tevékenységhez
kapcsolódó eszközök – kivéve informatikai eszközök –, felszerelések és berendezések 2010. szeptemberétõl történõ
biztosításáról, az OKM Támogatáskezelõ részére 2011. június 30-ig a 23/A. számú és 23/B. számú melléklet szerint
adatokat szolgáltat, továbbá 2011. július 31-ig a 23/C. számú melléklet szerinti nyomtatvány alapján tételesen
elszámol.

8. Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása

15.  § (1) A támogatást a pedagógiai szakszolgálatok feladatait ellátó intézmények fenntartói vehetik igénybe, amennyiben
a pedagógiai szakszolgálat a következõ feladatok valamelyikét jogszabályban meghatározottak szerint ellátja:
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a) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztést és gondozás,
b) a nevelési tanácsadás,
c) logopédiai ellátás.

(2) A támogatás igényelhetõ
a) az (1) bekezdésben meghatározott pedagógiai szakszolgálatok keretében biztosított fejlesztéshez, terápiás

ellátáshoz szükséges eszközök és berendezések beszerzéséhez,
b) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottaknak az adott szakszolgálati tevékenységhez kapcsolódó, korszerû

ismereteket adó – az Oktatási Hivatal Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszerében nyilvántartott,
legalább hatvanórás – pedagógus továbbképzésen  való részvételének támogatására.

(3) Az igényelhetõ támogatás összege intézményenként
a) legfeljebb 100 000 forint/pedagógus a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás ellátásában,
b) legfeljebb 40 000 forint/pedagógus a nevelési tanácsadás,
c) legfeljebb 60 000 forint/pedagógus a logopédiai ellátásban
részt vevõ pedagógusok létszáma alapján.

(4) Az igénylésnél a pedagóguslétszámot a 2009. október 1-jén pedagógus-munkakörben közalkalmazotti jogviszony-
ban, munkaviszonyban foglalkoztatottak teljes munkaidõre átszámított létszáma alapján kell meghatározni, azzal,
hogy a teljes munkaidõre átszámított létszám nem haladhatja meg a fenntartó által engedélyezett álláshelyek számát.

(5) A (2) bekezdés szerint benyújtott igénylés alapján biztosított támogatás intézményenkénti felhasználása annak
figye lembe véte lével történhet, hogy a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott célra legfeljebb a támogatás 50%-a
fordítható.

(6) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás igényléséhez szükséges 1. számú és 24. számú melléklet szerinti
adatlapok 2010. május 14-ig nyújthatók be a 21.  § (1) bekezdése alapján. Az adatlaphoz csatolni kell a pedagógiai
szakszolgálatot ellátó intézményfenntartó által hitelesített – a szakszolgálati feladatokat tételesen tartalmazó – alapító 
okiratát, továbbá a 20.  §-ban foglaltak szerinti 26. számú mellékletben található nyilatkozatot.

16.  § (1) Az Igazgatóság a 15.  § (1) bekezdése szerint hozzá benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlások beérkezését
köve tõen egy eredeti és egy másolati példányban 2010. július 16-ig megküldi az OKM Támogatáskezelõ részére.
Az Igazgatóság az elutasításra került fenntartók megnevezését és az elutasítás okát tartalmazó listát 2010. július 16-ig
szintén megküldi az OKM Támogatáskezelõ részére.

(2) Az OKM Támogatáskezelõ a benyújtott igények a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítõ
jelentését 2010. augusztus 6-ig a helyi önkormányzatok, a közoktatási humánszolgáltatók, valamint a központi
költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények szerinti bontásban, megyénként külön-külön összesítve,
nyomtatott és elektronikus formában megküldi az OKM részére. A közoktatási humánszolgáltatók igényeinek Kincstár
általi teljesítéséhez, az egyenkénti finanszírozási adatokat az OKM Támogatáskezelõ elektronikus formában megküldi
az OKM-nek.

(3) A támogatásról az OKM delegáltjaiból álló 5 tagú döntés-elõkészítõ bizottság 2010. augusztus 10-ig tesz javaslatot
a miniszternek. A miniszter a formai követelményeken túl az összesített igények, valamint a 15.  §-ban foglalt
rendelkezéseknek  való megfelelés figye lembe véte lével dönt a támogatások megítélésérõl és azt az OKM honlapján
2010. augusztus 17-ig közzéteszi. A támogatás megítélésérõl az OKM Támogatáskezelõ a döntést követõ 8 napon belül 
írásban tájékoztatja az igénylést benyújtókat.

(4) Az OKM a támogatásra jogosult helyi önkormányzatok összesített adatait az önkormányzat KSH-kódjának,
megnevezésének és a forintra kerekített támogatási összegnek a feltüntetésével utalványozás céljából nyomtatott és
elektronikus úton, az ebr42 rendszerben is megküldi az ÖM részére 2010. augusztus 19-ig. A támogatás folyósításáról
az ÖM utalványozása alapján a Kincstár a költségvetési tör vény 5. számú melléklet 12. b) pontja szerinti forrás terhére
a 2010. szeptember havi nettó finanszírozás keretében gondoskodik.

(5) A támogatásra jogosult közoktatási humánszolgáltatók támogatásához szükséges elõirányzatot az OKM
az Igazgatóság részére 2010. szeptember 15-ig biztosítja.

(6) A támogatásra jogosult központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények támogatásáról az OKM
a költségvetési tör vény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport „Gyakorlóiskolák normatív támogatása”
elõirányzat terhére gondoskodik év végén pótelõirányzatként.

12064 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 46. szám



9. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása

17.  § (1) A támogatást a fenntartók pedagógus-szakvizsgához és pedagógus-továbbképzéshez kapcsolódó kiadásaik
finanszírozásának kiegészítésére igényelhetik.

(2) A támogatást kizárólag pedagógus-szakvizsga,  illetve a pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus-szakvizsgáról,
valamint a továbbképzésben részt vevõk juttatásairól és kedvezményeirõl  szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet
(a továb biak ban: 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet) 5.  § (2) bekezdés a) pontjában foglalt szakképzettség, részismeret
vagy magasabb felsõfokú végzettségi szint megszerzésére irányuló felsõoktatási intézményben folytatott és 2009.
évben vagy azt megelõzõen megkezdett, továbbá 2010. évben is folytatódó tanulmányokkal összefüggõ kiadások
finanszírozásának kiegészítéséhez lehet igényelni, amellyel a hétévenkénti pedagógus-továbbképzés teljesíthetõ.
Az igényelhetõ támogatás összege pedagógusonként és félévenként legalább 50 000 Ft.

(3) A támogatást a fenntartók azon – az általuk fenntartott, a Kt. 20–21.  §-ában és a 122.  §-ának (3) bekezdésében felsorolt
típusú intézményekben – pedagógus-munkakörben, és – a Kt. 22.  §-ában felsorolt intézményekben – pedagógiai
szakértõ vagy pedagógiai elõadó munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoz-
tatottak után igényelhetik, akik a (2) bekezdésben foglalt tanulmányokat folytatnak és szerepelnek a közoktatási
intézmény 2009. évi,  illetve 2010. évi beiskolázási tervében.

(4) A támogatás a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 16.  § (4) bekezdésében foglalt kiadások fedezésére használható fel.

18.  § (1) A fenntartó a 17.  § szerinti támogatási igényét a 21.  § (1) bekezdése alapján az 1. számú és a 25. számú mellékletben
foglalt adatlap megküldésével legkésõbb 2010. április 12-éig nyújthatja be.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatlaphoz csatolni kell a munkáltató igazolását arra vonatkozóan, hogy az érintett mikor
kezdte meg a 17.  § (2) bekezdésben foglalt tanulmányait és elõreláthatólag mikor fejezi be azokat.

(3) Az Igazgatóság a helyi önkormányzatok által benyújtott támogatási igényeket a hiánypótlások beérkezését köve tõen
2010. május 5-ig egy eredeti és egy másolati példányban megküldi az OKM Támogatáskezelõnek, egy eredeti példány
az Igazgatóságnál marad. Amennyiben a fenntartó a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem meg fele lõen
teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt elutasítja és errõl 2010. május 5-ig értesíti a fenntartót. Az Igazgatóság
az elutasításra került fenntartók megnevezését és az elutasítás okát tartalmazó listát 2010. május 5-ig szintén megküldi 
az OKM Támogatáskezelõ részére.

(4) Az OKM Támogatáskezelõ a feldolgozott igénybejelentések alapján elkészített összesítõ jelentését 2010. május 21-ig
helyi önkormányzatok, közoktatási humánszolgáltatók, valamint központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmények szerinti bontásban, megyénként külön-külön összesítve, nyomtatott és elektronikus
formában megküldi az OKM részére. A közoktatási humánszolgáltatók igényeinek Kincstár általi teljesítéséhez
az egyenkénti finanszírozási adatokat a bekezdésben foglalt idõpontban az OKM Támogatáskezelõ elektronikus
formában megküldi az OKM-nek.

(5) A támogatás az érintett intézmények fenntartói között a 17.  § (3) bekezdésben foglalt foglalkoztatottak létszáma
alapján kerül elosztására, figye lembe véve azt is, hogy a felsõoktatási tanulmányok a 2010. szeptemberében kezdõdõ
felsõoktatási tanévben is folytatódnak-e. Az egy foglalkoztatottra jutó támogatás összegére és a támogatásban
részesíthetõ fenntartók körére vonatkozóan az OKM delegáltjaiból álló 3 tagú döntés-elõkészítõ bizottság 2010. június 
1-ig tesz javaslatot a miniszternek. A miniszter a formai követelményeken túl az összesített igények, valamint a 17.  §
(2)–(3) bekezdésekben foglalt rendelkezéseknek  való megfelelés figye lembe véte lével dönt az egy foglalkoztatottra
jutó támogatás összegére és a támogatásban részesíthetõ fenntartók körére vonatkozóan a támogatások
megítélésérõl, továbbá azt az OKM honlapján 2010. június 15-ig közzéteszi. A támogatás megítélésérõl az OKM
Támogatáskezelõ írásban tájékoztatja az igénylést benyújtókat.

(6) A támogatásban részesített önkormányzatok összesített adatait az OKM 2010. június 18-ig utalványozás céljából
az önkormányzat KSH kódjának, megnevezésének és a forintra kerekített támogatási összegnek a feltüntetésével
papír alapon és elektronikus úton, az ebr42 rendszerben is megküldi az ÖM részére. A támogatás folyósításáról az ÖM
utalványozása alapján a Kincstár a 2010. július havi nettó finanszírozás keretében intézkedik.

(7) A támogatásban részesített közoktatási humánszolgáltatók egyösszegû finanszírozásához a fedezetet az OKM
az Igazgatóság részére a 2010. júliusi normatíva átutalásához szükséges kerettel egyidejûleg biztosítja.

(8) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények számára az e rendelet alapján megítélt
támogatás folyósításáról a fenntartójuk a költségvetési tör vény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport
„Gyakorlóiskolák normatív támogatása” elõirányzat terhére év végén pótelõirányzatként gondoskodik.
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19.  § Amennyiben a 17.  § (3) bekezdésben foglalt foglalkoztatott közalkalmazotti jogviszonya vagy munkaviszonya
a támogatási igény benyújtását köve tõen megszûnik azzal a közoktatási intézménnyel, amellyel a pályázat
benyújtásakor jogviszonyban volt, a fenntartó a 2010 szeptemberében induló felsõoktatási tanévben folytatódó
tanulmányokra tekintettel megítélt támogatási összeget köteles visszafizetni, kivéve, ha a fenntartó által fenntartott
másik – a pályázattal érintett – közoktatási intézményben létesít közalkalmazotti jogviszonyt vagy munkaviszonyt
az érintett foglalkoztatott.

10. Az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések

20.  § A támogatási igényhez csatolni kell a fenntartó 26. számú melléklet szerinti nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a Kt.
105.  §-ában meghatározott közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési tervvel. E rendelkezéseket önkormányzati
társulások tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a nyilatkozatot a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttmûködésérõl  szóló 1997. évi CXXXV. tör vény ben, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról  szóló 2004. évi CVII. tör vény ben az egyes társulási típusoknál meghatározott döntéshozó szerv vagy
személy adja ki. A közoktatási humánszolgáltató közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési terv hiányában arról
nyilatkozik, hogy nevelési programja/pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlõséget szolgáló
intézkedéseket.

11. Közös rendelkezések

21.  § (1) Az e rendeletben foglalt támogatási igényeket
a) a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások – az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény

(a továb biak ban: Áht.) 64/B.  § (3) bekezdése alapján – az Igazgatósághoz az OKM Támogatáskezelõ – a 6.  §-ban és
a 8.  §-ban foglalt támogatások esetén az OFI – honlapján kitöltött, onnan kinyomtatott adatlapokat és a szükséges 
mellékleteket két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton és – a 6.  §-ban és a 8.  §-ban foglalt
támogatások kivételével – az OKM Támogatáskezelõ részére a honlapján található, e célra kialakított elektronikus
rendszeren keresztül,

b) a közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények
az OKM Támogatáskezelõ részére – a 6.  §-ban és a 8.  §-ban foglalt támogatások esetén az OFI részére – két eredeti
és egy hitelesített másolati példányban postai úton, valamint az OKM Támogatáskezelõ honlapján található,
e célra kialakított elektronikus rendszeren keresztül

nyújthatják be.
(2) Amennyiben a fenntartó az igénylési határidõt önhibáján kívül elmulasztotta, igazolási kérelmet nyújthat be

az elmulasztott határidõtõl számított öt munkanapon belül. Az igazolási kérelemmel együtt az elmulasztott igénylést
is pótolni kell. Az igazolási kérelem benyújtására nyitva álló határidõ jogvesztõ. A helyi önkormányzatok és a többcélú
kistérségi társulások esetén az Igazgatóság az Áht. 64/B.  § (3) bekezdését figye lembe véve, a közoktatási
humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén az OKM
Támogatáskezelõ a határidõig benyújtott igények szabályszerûségi felülvizsgálata során, szükség esetén
a beérkezéstõl számított öt munkanapon belül, nyolcnapos határidõvel hiánypótlásra hívja fel a támogatást igénylõt.
Amennyiben a fenntartó a felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem meg fele lõen teljesíti azt, az Igazgatóság
a támogatási igényt nem továbbítja, az OKM Támogatáskezelõ a támogatási igényt elutasítja, és errõl értesíti
a fenntartót és az OKM-et.

(3) A támogatásban részesített közoktatási humánszolgáltatók egyösszegû finanszírozásához a fedezetet az OKM
az Igazgatóság részére biztosítja a költségvetési tör vény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport „Közoktatási
célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás” elõirányzata terhére. Az Igazgatóság a fenntartónak történõ
kiutalást a (6) bekezdésben foglaltakra figyelemmel indítja el.

(4) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények számára az e rendelet alapján megítélt
támogatás folyósításáról az OKM a költségvetési tör vény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport
„Gyakorlóiskolák normatív támogatása” elõirányzat terhére gondoskodik.

(5) Amennyiben az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelõ fenntartó 2010. május 15-ig az intézmény
átszervezésével, fenntartói jogának átadásával, megszüntetésével összefüggõ döntést hoz, akkor az e rendeletben
foglaltakat – a 17.  §-ban foglalt támogatás kivételével – a következõ eltérésekkel kell alkalmazni. Az intézmény jogutód 
nélküli megszüntetése esetében (ideértve a helyi önkormányzati fenntartású intézmény fenntartói jogának
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közoktatási humánszolgáltató részére történõ átadását,  illetve a közoktatási humánszolgáltató fenntartói jogának
önkormányzati fenntartó részére történõ átadását) a fenntartó az érintett intézmény vonatkozásában nem nyújthat be 
támogatási igényt. Az intézmény jogutóddal történõ megszûnése, vagy átszervezése, fenntartói jogának átadása
esetében a támogatási igényt a jogelõd intézmény fenntartója a jogutód intézmény fenntartójának egyetértésével
nyújthatja be, ebben az esetben az igényléshez a 27. számú mellékletet is csatolni kell. Amennyiben a jogutóddal
történõ megszûnésrõl az igénylés benyújtásának határidejét köve tõen születik döntés, úgy arról a jogelõd intézmény
fenntartójának tájékoztatnia kell az OKM Támogatáskezelõt. Az elnyert támogatást a jogelõd,  illetve jogutód
intézmény fenntartója idõarányosan használhatja fel a támogatási célra, a támogatással a jogutód intézmény
fenntartójának kell elszámolnia.

(6) A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások a támogatás felhasználásáról a tárgyévben december 31-ei 
fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek elszámolni. A támogatásnak a tárgyév
december 31-éig kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2011. június 30-ig lehet felhasználni. Az itt kimutatott
adatok  valódiságát az egyes önkormányzatoknál, és intézményeknél megfelelõ analitikus nyilvántartásokkal, szakmai
dokumentációval kell alátámasztani. Az Áht. 64/B.  § (1) és (2) bekezdése szerint, 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

összegrõl, amely esetben a már kiutalt összeg visszavonásra kerül és a lemondásnak meg fele lõen módosításra
kerül az elõirányzat,

b) év végi elszámolás esetén a jogosulatlan igénybevétel napjától számított, az Áht. 64/B.  § (2) bekezdése szerinti
kamattal növelt összeget kell visszafizetni.

(7) A közoktatási humánszolgáltatók esetében a támogatások elszámolása a 2010. évi normatív költségvetési
hozzájárulás és támogatás elszámolása keretében történik. A támogatásnak a tárgyév december 31-éig
kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2011. június 30-ig lehet felhasználni. 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, a támogatás igényléséhez  valótlan adatot szolgáltatott, továbbá, ha
elszámolását a meghatározott határidõre nem nyújtotta be, a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény
végrehajtásáról  szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletnek (a továb biak ban: Vhr.) a közoktatási humánszolgáltatók
állami hozzájárulásának és támogatásának elszámolására, ellenõrzésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(8) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények számára nyújtott támogatás elszámolása és
ellenõrzése Vhr. 17/C.  §-ában foglaltak szerint történik. A támogatásnak a tárgyév december 31-éig
kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2011. június 30-ig lehet felhasználni. Az adatok  valódiságát az egyes
fenntartóknál, és az intézményeknél vezetett analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval kell
alátámasztani. Ha a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény a támogatást vagy annak egy
részét jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, a jogszabályban rögzített arányt
meghaladó mértékû támogatást vett igénybe vagy a támogatások igényléséhez  valótlan adatot szolgáltatott, akkor
a támogatásról haladéktalanul köteles lemondani és a támogatást visszafizetni az OKM számára.

(9) Az igénylés, folyósítás, elszámolás és ellenõrzés során az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi
önkormányzati fenntartók Áht., a közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmények esetén az Áht., valamint a Vhr. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(10) A támogatás céljának szakmai meg valósulását és a pénzeszközök jogszerû felhasználást az OKM Támogatáskezelõ
a helyszínen is jogosult ellenõrizni 2011. december 31-ig. Az OKM Támogatáskezelõ az adatszolgáltatást és a helyszíni
ellenõrzést írásban kezdeményezi. A monitoring adatszolgáltatáshoz szükséges, az OKM Támogatáskezelõ honlapján,
a www.okmt.hu címen 2011. év áprilisától megtalálható indikátor táblázatot a támogatást elnyert fenntartóknak
az OKM Támogatáskezelõ honlapján megadott határidõig elektronikus formában kötelezõ kitölteniük, és papír alapú
formátumban megküldeniük.

22.  § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) A 23.  § 2010. december 30-án lép hatályba.

23.  § Hatályát veszti a pedagógiai szakszolgálatok és a sajátos nevelési igényû tanulók támogatása igénylésének,
folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének rendjérõl  szóló 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet.
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24.  § (1) 2010. december 31-én hatályát veszti a 23.  §
(2) Ez a § az (1) bekezdésben meghatározott napot követõ napon hatályát veszti.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

1. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

FENNTARTÓI ADATLAP*

Beküldendõ az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel két eredeti és egy hitelesített másolati példányban
postai úton:

a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

  ba) a 6. § és a 8. §-ban foglalt támogatások esetén az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet részére
  (1051 Budapest, Dorottya u. 8.)

Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén.

Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

A fenntartóra vonatkozó adatok:

Megye: Fenntartó neve:
A többcélú kistérségi társulás neve:

Címe: Polgármester/elnök/képviselõ neve:
Adószám:          
KSH kód**:       
A számlavezetõ bank neve: Bankszámlaszám: - -
Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó e-mail címe:
Kapcsolattartó telefonszáma: Kapcsolattartó fax száma:

A közoktatási humánszolgáltatókra vonatkozó további adatok:

Nyilvántartási száma (cégkivonat száma, vagy
a cégbírósági végzés száma, ha van)1:

 * Az iskolapszichológusi hálózat fejlesztéséhez igényelt támogatás esetében többcélú kistérségi társulás
** Intézményfenntartó társulás esetén a „gesztor” önkormányzat KSH kódja

Dátum:

P. H.

..........................................................
fenntartó képviselõje

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a 20.  § szerinti, 26. számú mellékletben található nyilatkozatot arról, hogy az esélyegyenlõséget szolgáló
intézkedéseket az adott fenntartó beépítette, ille tõ leg beépíti a meghatározó helyi dokumentumokba
a 27. számú mellékletet, ha az igénylés idõpontjában az intézmény jogutóddal történõ megszûnésérõl már határozat
született

1 A megfelelõt kérjük aláhúzni!
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2. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Fenntartói adatlap
a nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges
tankönyvvásárlási támogatás igényléséhez

Beküldendõ 2010. július 1-jéig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
  az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Sajátos neveléi igényû tanulók tankönyv támogatása”.

Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén.

Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Sor-
szám

A közoktatási intézmény

2009. október 1-jei
adatfelvétel 1.  § a), b),

c) szerinti létszáma
(kontroll adat)

(fõ)

1.  § a) szerinti becsült nyitó
(okt. 1-jei) létszám

a 2010/2011. tanévre
(fõ)

1.  § b) szerinti becsült nyitó
(okt. 1-jei) létszám

a 2010/2011. tanévre
(fõ)

1.  § c) szerinti becsült nyitó
(okt. 1-jei) létszám

a 2010/2011. tanévre
(fõ)

Létszám összesen
[1.  § a) + b) + c.)]

(fõ)

Összes létszám
x a költségvetési tv.

3. sz. melléklet
17. 2. a)–b) pontja szerinti

normatív hozzájárulás
(Ft)

Igényelt támogatás
a 2010/2011. tanévre

(a tankönyvrendelésben
szereplõ végösszegnek

a költségvetési tv.
3. sz. melléklet

17. 2. a)–b) pontja szerinti
normatív hozzájárulással

csökkentett mértéke)
(Ft)

neve OM azonosítója

Összesen:

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok  valódiságáért a fenntartó felel!

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

P. H.

..........................................................................
fenntartó
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3. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Intézményi adatlap
nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók neveléséhez,
oktatásához, fejlesztéséhez szükséges tankönyv-vásárlási támogatás igényléséhez

Beküldendõ 2010. július 1-jéig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Sajátos neveléi igényû tanulók tankönyv támogatása”.

Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén.

Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Megye:
Címe:
KSH-kód:
Adószám:

Fenntartó neve:
Polgármester/elnök neve:

A SNI tanulók nevelését-oktatását meg valósító iskolára/általános iskolai oktatásban részesülõ vak tanulók
tankönyvigénylése esetén az elõállító fenntartójára2 vonatkozó adatok
Az intézmény/elõállító neve:
Oktatási forma:
OM azonosító száma:

Fogyatékosság típusa:
Az intézmény/elõállító címe:

Az elõállító adószáma:
Az intézmény kapcsolattartójának neve, telefonszáma: Az intézmény kapcsolattartójának e-mail címe:

2 Általános iskolai oktatásban részesülõ vak tanulók tankönyvigénylése esetén az elõállító intézmény fenntartójának szükséges csatolnia az adatlaphoz
a megrendelést igazoló dokumentumot és árajánlatot. Amennyiben a tankönyvek biztosítása a tankönyvpiac rendjérõl  szóló tör vény 8/D.  §-a szerint
közremûködõ Szövetség útján történik, úgy az igényléshez a megrendelést igazoló dokumentumot és a Szövetség által kiállított árajánlatot szükséges
csatolni.

A tankönyv kiadói kódja
A tankönyv egységára

(Ft)

A tankönyvigényt
megalapozó tanulók száma

2010/2011. tanév
(fõ)

Megrendelt példányszám
2010/2011. tanév

(db)

Fizetendõ összeg
(egységár * megrendelt

példányszám)
(Ft)

1. § (1) a) alá tartozó értelmi fogyatékos tanulók

Fizetendõ összeg összesen:

A tankönyv kiadói kódja
A tankönyv egységára

(Ft)

A tankönyvigényt
megalapozó tanulók száma

(fõ)

Megrendelt példányszám
(db)

Fizetendõ összeg
(egységár * megrendelt

példányszám)
(Ft)

1. § (1) b) alá tartozó testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés
fejlõdésének – organikus okra visszavezethetõ vagy organikus okra vissza nem vezethetõ – tartós és súlyos
rendellenességével küzdõ tanulók

Fizetendõ összeg összesen:
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A tankönyv kiadói kódja
A tankönyv egységára

(Ft)

A tankönyvigényt
megalapozó tanulók száma

(fõ)

Megrendelt példányszám
(db)

Fizetendõ összeg
(egységár * megrendelt

példányszám)
(Ft)

1. § (1) c) alá tartozó vak tanulók

Fogyasztói ár összesen (Ft):

Fogyasztói ár mindösszesen (Ft):

A sorok száma növelhetõ!
Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok  valódiságáért a fenntartó felel!

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

P. H.

..........................................................................
fenntartó

4. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

A közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27.  §-ának (8) bekezdése alapján felzárkóztató oktatásban
részt vevõ tanulólétszám összesítõ lap
I. részlet igényléséhez

Beküldendõ 2010. május 5-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
  az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Felzárkóztató oktatás támogatása”.

Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén

Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Sorszám

A közoktatási intézmény 2009. október 1.
adatfelvétel

létszáma (kontroll
adat)
(fõ)

1. 2.

neve  OM azonosítója

 Össz. létszám
(2010. I–VI. hónap

átlaga)
(fõ)

Igényelt támogatás
= Össz. létszám

× 8000 Ft × 6
(Ft)

Az intézmény
kapcsolattartójának
neve, telefonszáma,

e-mail címe
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Sorszám

A közoktatási intézmény 2009. október 1.
adatfelvétel

létszáma (kontroll
adat)
(fõ)

1. 2.

neve  OM azonosítója

 Össz. létszám
(2010. I–VI. hónap

átlaga)
(fõ)

Igényelt támogatás
= Össz. létszám

× 8000 Ft × 6
(Ft)

Az intézmény
kapcsolattartójának
neve, telefonszáma,

e-mail címe

Összesen

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok  valódiságáért a fenntartó felel!

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

P. H.

..........................................................................
fenntartó

5. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

A közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27.  §-ának (8) bekezdése alapján felzárkóztató oktatásban
részt vevõ tanulólétszám összesítõ lap
II. részlet igényléséhez

Beküldendõ 2010. október 5-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
  az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Felzárkóztató oktatás támogatása”.

Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén

Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Sorszám

A közoktatási intézmény 2009. október 1.
adatfelvétel

létszáma
(kontroll adat)

(fõ)

1. 2.

neve  OM azonosítója

 Össz. létszám
(2010. VII–XII. hónap

átlaga)
(fõ)

Igényelt támogatás
= Össz. létszám

× 8000 Ft × 6
(Ft)

Az intézmény
kapcsolattartójának
neve, telefonszáma,

e-mail címe

Összesen

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok  valódiságáért a fenntartó felel!

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

P. H.

..........................................................................
fenntartó

12072 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 46. szám



6. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Évfolyamok számozásának értelmezése

Évfolyam Normál osztály Elõkészítõ évfolyammal indult osztály

9. 9–10-es normatíva ––––––––
10. 9–10-es normatíva 9–10-es normatíva
11. 11–12-es normatíva 9–10-es normatíva
12. 11–12-es normatíva 11–12-es normatíva
13. 11–12-es normatíva

7. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

FENNTARTÓI ÖSSZESÍTÕ ADATLAP
a szakközépiskola 11–12. évfolyamán tartott gyakorlati oktatás támogatásának I. és II. részlete
igényléséhez aktuális tanulói azonosító adatokkal

Beküldendõ 2010. április 15-éig az I. részlet, illetve 2010. szeptember 30-áig a II. részlet tekintetében két eredeti és egy
hitelesített másolati példányban postai úton:

a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
  az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyakorlati oktatás támogatása”

Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén

Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Fenntartó neve:
                Az intézményekre vonatkozó adatok

Az intézmény neve OM azonosító

Az igényléssel érintett
intézmény

(székhely) pontos címe 
(település,

irányítószám, utca,
házszám) Intézményi
kapcsolattartó (neve,

e-mail címe)

11. évfolyam
tanulók létszáma

(fõ)

12. évfolyam
tanulók létszáma

(fõ)

Az igénylés alapja:
11–12. évfolyam

létszámadatai
összesen

(fõ)

Intézmény 1
Intézmény 2
Intézmény 3
Intézmény 4
Intézmény 5

* Többcélú intézmény esetén csak a szakközépiskolai tevékenység intézményegységre vonatkozó adatok.
** A támogatás meghatározásakor a rendelet szerinti feltételek megléte esetén figye lembe vehetõ tanulói létszám, megállapítása 2010. február 15-ei
létszám, valamint a 2010. szeptember 15-ei létszám. Az adatlap kétszer küldendõ be a I. és II. részlet igényléséhez az aktuális tanulói azonosító adatokkal.

Dátum: 2010. ............................................

P. H.

.................................................................................................
fenntartó képviselõje

(valamint jogutód fenntartó képviselõje)
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8. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Beküldendõ 2010. április 15-éig az I. részlet, illetve 2010. szeptember 20-áig a II. részlet tekintetében két eredeti és egy
hitelesített másolati példányban postai úton:

a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
  az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyakorlati oktatás támogatása”.

Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén

Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Intézményi Nyilatkozat szakképzési évfolyamok beszámításáról

Intézmény megnevezése:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Képviselõjének neve (aláírásra jogosult személy):
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Alulírott, büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy általam képviselt intézményben a kilenc–tizenkettedik
évfolyamain a végrehajtott szakmacsoportos alapozás, szakmai orientáció és szakmacsoportos gyakorlati oktatás
a szakmai képzés idejébe – a szakképzésrõl  szóló 1993. évi LXXVI. törvény 11.  §-ának (1) bekezdése alapján –
beszámításra kerül, úgy, hogy a pedagógiai programban meghatározott szakképzési évfolyamok száma az Országos
Képzési Jegyzékben elõírt évfolyamoknál eggyel kevesebb lesz.

Kelt: ................................, .......... év .................. hó ......... nap

P. H.

..........................................................................
képviselõ aláírása

(valamint jogutód képviselõ aláírása)
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9. számú melléklet a  17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Adatlap a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja után
járó támogatás igényléséhez kollégiumi fenntartók részére

Beküldendõ 2010. június 15-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
  az OFI Arany János Programirodája részére 1051 Budapest, Dorottya u. 8.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Arany J. Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatása”

Kollégiumra
vonatkozó
adatok

A programban részt vevõ intézmény neve:
OM azonosító:
székhely:
irányítószám:
utca, házszám:
telefon:
fax:
web, e-mail cím:
számlavezetõ bank neve:
bankszámlaszáma:
képviselõ neve:
programfelelõs neve, tel.száma, e-mail címe:
Az intézményi férõhelyek száma:
Az intézmény tanulóinak létszáma:
Az intézmény tanulói közül a halmozottan hátrányos
helyzetû tanulók létszáma:
A Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 2010/2011. tanévben (egy évfolyamon maximálisan
25 fõ után vehetõ igénybe támogatás):

9. évfolyamon (fõ):
10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon*(fõ):

Az intézmény tanulóinak százalékos megoszlása
(gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába járók):
Évfolyamismétlõk százalékos aránya az intézményben
(gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába járók
szerinti bontásban):
Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):
Együttmûködõ partnerintézmény(ek)
(szakiskola/szakiskolák) felsorolása:

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok  valódiságáért a fenntartó felel!

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

P. H.

..........................................................................
fenntartó

* A Programba 2007/2008. tanévben belépett intézmények esetében kell kitölteni.
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10. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Beküldendõ 2010. június 15-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
  az OFI Arany János Programirodája részére 1051 Budapest, Dorottya u. 8.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Arany J. Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatása”

Szándéknyilatkozat a kollégiumok és a szakiskolák számára a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók
Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja meg valósítására
(szakiskolánként külön szándéknyilatkozat készítendõ)1

Jelen szándéknyilatkozat2 aláírásával a ................................................................................................................................. kollégium
és ................................................................................................................................................................ közoktatási intézmény vállalják,
hogy partneri együttmûködést alakítanak ki a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Kollégiumi-Szakiskolai Program keretében a Programban részt vevõ tanulók iskolai sikeressége érdekében.

Kollégium
adatai

A Programban részt vevõ kollégium neve:
OM azonosító:
székhely:
irányítószám:
utca, házszám:
telefon:
fax:
web, e-mail cím:
képviselõ neve:
programfelelõs neve, tel.száma, e-mail címe:
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 9. évfolyamon (a 2010/2011. tanévben) (fõ):
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 10. évfolyamon (a 2010/2011. tanévben) (fõ):
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 11. évfolyamon (a 2010/2011. tanévben) (fõ):
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 12. évfolyamon3 (a 2010/2011. tanévben) (fõ):

Szakiskola
adatai

A Programban részt vevõ szakiskola neve:
OM azonosító:
székhely:
irányítószám:
utca, házszám:
telefon:
fax:
web, e-mail cím:
képviselõ neve:
programfelelõs neve, tel.száma, e-mail címe:
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 9. évfolyamon (a 2010/2011. tanévben) (fõ):
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 10. évfolyamon (a 2010/2011. tanévben) (fõ):
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 11. évfolyamon (a 2010/2011. tanévben) (fõ):
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 12. évfolyamon3 (a 2010/2011. tanévben) (fõ):
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A partneri együttmûködés keretében a kollégium és a szakiskola a következõ vállalásokat teszi
(indikátorral mérendõ állapotok és változásaik)4

Tevékenység* Határidõ, idõtartam*
Induló érték

(amennyiben van)*
Célérték*

* A táblázat sorai szükség szerint bõvíthetõek.

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

P. H. ........................................... P. H. .........................................
kollégium szakiskola

(kollégiumi feladatokat ellátó intézmény) (szakiskolai feladatokat ellátó intézmény)

1 A szándéknyilatkozatot az igénylés részeként határidõre a 6. számú melléklettel együtt a kollégiumi fenntartó küldi meg.
2 Amennyiben egy többcélú intézmény keretein belül zajlik a tanulók iskolai és kollégiumi oktatása, nevelése, nem kell a szándéknyilatkozatot kitölteni.
3 A Programba 2007/2008. tanévben belépett intézmények esetében kell kitölteni.
4 A vállalásokat tartalmazó táblázatot az igénylés részeként határidõre a 9. számú melléklettel együtt a kollégiumi fenntartó küldi meg, a vállalásokat
akkor is ki kell tölteni, ha többcélú intézmény keretein belül zajlik a tanulók iskolai és kollégiumi oktatása, nevelése.
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11. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Adatlap a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programja után járó támogatás
igényléséhez kollégiumi fenntartók részére

Beküldendõ 2010. április 16-áig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
  az OFI Arany János Programirodája részére 1055 Budapest, Dorottya u. 8.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Arany J. Kollégiumi Program támogatása”

Kollégiumra
vonatkozó
adatok

A programban részt vevõ intézmény neve:
OM azonosító:
székhely:
irányítószám:
utca, házszám:
telefon:
fax:
web, e-mail cím:
számlavezetõ bank neve:
bankszámlaszáma:
képviselõ neve:
programfelelõs neve, tel.száma, e-mail címe:
Az intézményi férõhelyek száma:
Az intézmény tanulóinak létszáma:
Az intézmény tanulói közül a halmozottan hátrányos
helyzetû tanulók létszáma:
A Programban részt vevõ tanulók létszáma
a 2009/2010. tanévben:

10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ):

A Programban részt vevõ tanulók létszáma
a 2010/2011. tanévben:

10. évfolyamon (fõ):
11. évfolyamon (fõ):
12. évfolyamon (fõ):
13. évfolyamon (fõ):

Az intézmény tanulóinak százalékos megoszlása
(gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába járók):
Évfolyamismétlõk százalékos aránya az intézményben
(gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába járók
szerinti bontásban):
Pedagógus álláshelyek száma az intézményben (db):
Együttmûködõ középiskolák felsorolása:

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok  valódiságáért a fenntartó felel!

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

P. H.

..........................................................................
fenntartó
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12. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Beküldendõ 2010. április 16-áig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
  az OFI Arany János Programirodája részére 1055 Budapest, Dorottya u. 8.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Arany J. Kollégiumi Program támogatása”

Szándéknyilatkozat a kollégiumok és a középiskolák számára a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Kollégiumi Programja meg valósítására (középiskolánként külön szándéknyilatkozat készítendõ)1

Jelen szándéknyilatkozat2 aláírásával a ................................................................................................................................... kollégium
és ................................................................................................................................................................ közoktatási intézmény vállalják,
hogy partneri együttmûködést alakítanak ki a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programja
keretében a Programban részt vevõ tanulók iskolai sikeressége érdekében.

Kollégium
adatai

A Programban részt vevõ kollégium neve:
OM azonosító:
székhely:
irányítószám:
utca, házszám:
telefon:
fax:
web, e-mail cím:
képviselõ neve:
programfelelõs neve, tel.száma, e-mail címe:

Középiskola
adatai

A Programban részt vevõ középiskola neve:
OM azonosító:
székhely:
irányítószám:
utca, házszám:
telefon:
fax:
web, e-mail cím:
képviselõ neve:
programfelelõs neve, tel.száma, e-mail címe:
a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 9. évfolyamon:

2009/2010. tanév:
...fõ

2010/2011. tanév
(becsült létszám):
...fõ

a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 10. évfolyamon:

2009/2010. tanév:
...fõ

2010/2011. tanév
(becsült létszám):

a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 11. évfolyamon:

2009/2010. tanév:
...fõ

2010/2011. tanév
(becsült létszám):

a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 12. évfolyamon:

2009/2010. tanév:
...fõ

2010/2011. tanév
(becsült létszám):

a Programban részt vevõ tanulók tervezett létszáma
a 13. évfolyamon:

2009/2010. tanév:
...fõ

2010/2011. tanév
(becsült létszám):
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A partneri együttmûködés keretében a kollégium és a középiskola a következõ vállalásokat teszi
(indikátorral mérendõ állapotok és változásaik)3

Tevékenység* Határidõ, idõtartam*
Induló érték

(amennyiben van)*
Célérték*

* A táblázat sorai szükség szerint bõvíthetõek.

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

P. H. ........................................... P. H. .........................................
kollégium középiskola

(kollégiumi feladatokat ellátó intézmény) (középiskolai feladatokat ellátó intézmény)

1 A szándéknyilatkozatot az igénylés részeként határidõre a 11. számú melléklettel együtt a kollégiumi fenntartó küldi meg.
2 Amennyiben egy többcélú intézmény keretein belül zajlik a tanulók iskolai és kollégiumi oktatása, nevelése, nem kell a szándéknyilatkozatot kitölteni.
3 A vállalásokat tartalmazó táblázatot az igénylés részeként határidõre a 11. számú melléklettel együtt a kollégiumi fenntartó küldi meg, a vállalásokat
akkor is ki kell tölteni, ha többcélú intézmény keretein belül zajlik a tanulók iskolai és kollégiumi oktatása, nevelése.
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13. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

ADATLAP
a nem magyar állampolgár tanköteles tanuló utáni igényléshez

Beküldendõ 2010. október 6-áig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
  az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állampolgár tanulók támogatása”

Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén

Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Az intézményekre vonatkozó adatok:

Sorszám
Az intézmény

neve
Az intézm. címe OM azonosító

A rendelet 10.  §
(1) a) pontja

szerinti tanulók
becsült száma

2010/2011. tanév
1. félév

(fõ)

A rendelet 10.  §
(1) a) pontja

szerinti tanulók
becsült száma

2010/2011. tanév
2. félév

(fõ)

A rendelet 10.  §
(1) b) pontja

szerinti tanulók
becsült száma

2010/2011. tanév
1. félév

(fõ)

A rendelet 10.  §
(1) b) pontja

szerinti tanulók
becsült száma

2010/2011. tanév
2. félév

(fõ)

A rendelet 10.  §
(1) c) pontja

szerinti tanulók
becsült száma

2010/2011. tanév
1. félév

(fõ)

A rendelet 10.  §
(1) c) pontja

szerinti tanulók
becsült száma

2010/2011. tanév
2. félév

(fõ)

Igényelt összeg

Az intézm.
kapcsolat-

tartójának neve,
tel.száma,

e-mail címe

A fenntartó által igényelt támogatás összesen: ......................... Ft

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok  valódiságáért a fenntartó felel!

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

P. H.

..........................................................................
fenntartó
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14. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

ADATLAP
a nem magyar állampolgár tanköteles tanuló utáni igénylés elszámolásához

Beküldendõ 2011. június 30-áig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állapolgár tanulók támogatásának elszámolás”

Kitöltendõ az elektronikus elszámolás, az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Az intézményekre vonatkozó adatok:

Sorsz. Az intézmény neve Az intézmény címe OM azonosító

A rendelet 10.  §
(1) a) pontja szerinti

tanulók száma
2010/2011. tanév

elsõ félév
(fõ)

A rendelet 10.  §
(1) a) pontja szerinti

tanulók száma
2010/2011. tanév

második félév
(fõ)

A rendelet 10.  §
(1) b) pontja szerinti

tanulók száma
2010/2011. tanév

elsõ félév
(fõ)

A rendelet 10.  §
(1) b) pontja szerinti

tanulók száma
2010/2011. tanév

második félév
(fõ)

A rendelet 10.  §
(1) c) pontja szerinti

tanulók száma
2010/2011. tanév

elsõ félév
(fõ)

A rendelet 10.  §
(1) c) pontja szerinti

tanulók száma
2010/2011. tanév

második félév
(fõ)

Felhasznált
támogatás

(Ft)

Felhasználás összesen: ......................... Ft

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

P. H.

..........................................................................
fenntartó

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell a tanuló intézménybe  való felvételét, esetleges jogviszonya megszûnését igazoló dokumentumokat, valamint a támogatott cél
meg valósulásáról készített összefoglalót!
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15. számú melléklet a  17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Beküldendõ 2010. október 6-áig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
  az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állampolgár tanulók támogatása”

Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén

Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

A támogatás felhasználásának kerete az iskolák a rendelet 10.  § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
tanulói esetén
(intézményenként kitöltendõ)

KÖTELEZÕ TEVÉKENYSÉGEK
A) 50% ÖSSZEG

(F)
– heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítõ programok

költségei
B) 20%
– a célcsoport számára biztosított kulturális különbségeket

áthidaló/közelítõ iskolai, tanórán kívüli tevékenységek költségei
C) 10%
– az oktatási fejlesztési folyamatban, vagy az ahhoz  való hozzáféréshez

elengedhetetlen, a célcsoport számára biztosított eszközök
beszerzésének költségei

D) 20%
– az iskolai gyermekvédelmi felelõs vagy az ezzel a feladattal megbízott

munkatárs a tanulóval és a tanuló családjával  való rendszeres
kapcsolattartásával összefüggõ emberi erõforrás költségei

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

Fenntartó Intézmény
(képviselõje) (intézményvezetõ)

P. H. P. H.
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16. számú melléklet a  17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Beküldendõ 2010. október 6-áig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: az OKM Támogatáskezelõ
Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állampolgár tanulók támogatása”

Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén

Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

A támogatás felhasználásának kerete az iskolák a rendelet 10.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 
tanulói esetén
(intézményenként kitöltendõ)

KÖTELEZÕ TEVÉKENYSÉGEK
A) 100% ÖSSZEG

(Ft)
– heti rendszerességgel tartott magyar nyelvi felkészítõ programok

költségei

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

Fenntartó Intézmény
(képviselõje) (intézményvezetõ)

P. H. P. H.

17. számú melléklet a  17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Beküldendõ 2010. október 6-áig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
  az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Nem magyar állampolgár tanulók támogatása”

Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén

Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

A támogatás felhasználásának kerete az iskolák a rendelet 10.  § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
tanulói esetén
(intézményenként kitöltendõ)

KÖTELEZÕ TEVÉKENYSÉGEK
A) 100% ÖSSZEG

(Ft)
– heti rendszerességgel tartott programok költségei

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

Fenntartó Intézmény
(képviselõje) (intézményvezetõ)

P. H. P. H.
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18. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Beküldendõ 2010. május 7-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
  az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásának támogatása”

Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén

Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Fenntartói igénylés
A gyermekgyógyüdülõkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben gyógykezelés alatt álló
gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás támogatása

A tanuló gyógykezelését ellátó egészségügyi intézmény(ek):
1. Neve:

Címe:
2. Neve:

Címe:
3. Neve:

Címe:
4. Neve:

Címe:
A fenntartó kapcsolattartójának neve, tel.száma, e-mail címe:
A pedagógiai ellátás biztosításának módja:
a) az egészségügyi/rehabilitációs intézmény közös igazgatású közoktatási intézményként mûködik,
b) az egészségügyi intézményben a pedagógiai ellátás egy erre a feladatra – alapító okiratában is! – kijelölt
közoktatási intézményben alkalmazásban álló pedagógusok közremûködésével történik,
c) közoktatási intézmény és egészségügyi intézmény fenntartói között kötött megállapodás alapján történik
(amennyiben az egészségügyi/rehabilitációs intézmény fenntartója nem azonos a feladat ellátásában
közremûködõ közoktatási intézmény fenntartójával.
Klinikák esetén a megállapodás megkötésére a közoktatási intézmény fenntartója és a klinika fõigazgatója között
kerül sor.

2010. szeptember 1-jétõl 2011. június 11-ig terjedõ idõszakban tervezett, a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges
oktatás tervezése

Gyógykezelés várható
idõtartama

(nap)

A gyógykezelés/rehabilitációs célú ellátásban részesülõk
becsült létszáma

(fõ)
Igényelt támogatás

(Ft)Mozgásszervi, pulmonológiai,
pszichiátriai rehabilitációban

részt vevõk
(fõ)

Szív- és érrendszeri, daganatos,
egyéb megbetegedés

(fõ)

22–41
42–89

90£

Igényelt támogatás összesen (Ft):

A kitöltött adatlaphoz – a pedagógiai ellátás biztosításának módjától függõen – mellékelni kell:
a) pont szerinti ellátás esetén az intézmény alapító okiratát;
b) pont szerinti ellátás esetén a tanuló részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyermekgyógyüdülõben/

egészségügyi intézményben/rehabilitációs intézményben közoktatási ellátás biztosítására kijelölt közoktatási
intézmény alapító okiratát, továbbá – amennyiben az a közoktatási intézmény alapító okiratából nem derül ki –
a feladat ellátására fordított, tervezett heti óraszámot;

c) pont szerinti ellátás esetén a tanuló részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyermekgyógyüdülõ/
egészségügyi intézmény/rehabilitációs intézmény és az ellátásban közremûködõ közoktatási intézmény
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együttmûködési szándéknyilatkozatát, megállapodástervezetét, a közoktatási intézmény alapító okiratát,
továbbá a feladat ellátásában közremûködõ pedagógusok számát, képesítését, a feladat ellátására tervezett heti
óraszámot.

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

P. H.

..........................................................................
fenntartó

19. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Beküldendõ 2011. június 12-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatása támogatásának elszámolása”

Kitöltendõ az elektronikus elszámolás, az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

6 Az egyéni tanulói adatlap sorszáma: 
.........................................................................

Gyermekgyógyüdülõk, egészségügyi
intézmény, rehabilitációs intézmény Ph.

Egyéni tanulói adatlap7

A tanuló neve: ...........................................................................................................................................................................................................
felvétel napja: ......................................................................... hazabocsátás napja: .....................................................................................
A foglalkozás formája: egyéni (ágy melletti), csoportos8

A gyógykezelés idõtartama: .................................. nap
A foglalkozást tartó pedagógus neve, képesítése:.......................................................................................................................................

Foglalkozás

Témája, tartalma Megjegyzésidõpontja
(hó, nap)

idõtartama (perc)9

A foglalkozások idõtartama átszámítása 45 perces tanórákra: ...................... perc, ................... tanóra
A foglalkozások megtartását igazolom: .........................................................................................................................................................

..........................................................................
kezelõorvos v. megbízottja

6 Az egyéni tanulói adatlapokat – a gyermekgyógyüdülõ, egészségügyi intézmény, rehabilitációs intézményben 2010. szeptember 1.–2011. június 11.
között ellátott valamennyi tanuló esetében egytõl kezdõdõen folyamatosan növekvõ sorszámmal kell ellátni.
7 Az egyéni tanulói adatlapot a pedagógus elektronikus formában is vezetheti. Ebben az esetben tizenöt tanítással töltött naponként kell az adatlapot
kinyomtatni, s azon a foglalkozások megtartását ellenjegyeztetni.
8 A megfelelõt aláhúzással kell jelölni.
9 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az idõtartam nem 45 perc.
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20. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Beküldendõ 2011. június 12-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatása támogatásának elszámolása”.

Kitöltendõ az elektronikus elszámolás, az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Összesítõ elszámoló lap10

A tanulók részére egészségügyi szolgáltatást nyújtó gyermekgyógyüdülõ/egészségügyi intézmény/rehabilitációs
intézmény adatai:

Neve, címe, azonosítója:

A gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatást végzõ pedagógusok:

Ssz. Név Szakképesítés Munkahely Ellátott tanórák száma

A tankötelezettség teljesítéséhez szükséges – 2010. szeptember 1.–2011. június 11. között biztosított – oktatás
összesített adatai:

I. Egyéni (ágy melletti) foglalkoztatásban részesült:

A gyógykezelésben részesített tanulók száma (fõ)

Gyógykezelés idõtartama
(nap)

Mozgásszervi, pulmonológiai,
pszichiátriai rehabilitációban részt

vettek
(fõ)

Szív és érrendszeri, daganatos,
egyéb megbetegedés  miatt

ellátottak
(fõ)

Összesen
(fõ)

22–41
42–89

90£

...................................................................... ..........................................................................
egészségügyi intézmény fõigazgatója támogatott fenntartó képviselõje

II. Csoportos foglalkoztatásban részesült:

A gyógykezelésben részesített tanulók száma (fõ)

Gyógykezelés idõtartama
(nap)

Mozgásszervi, pulmonológiai,
pszichiátriai rehabilitációban részt

vettek
(fõ)

Szív és érrendszeri, daganatos,
egyéb megbetegedés  miatt

ellátottak
Összesen

22–41
42–89

90£

...................................................................... .........................................................................
egészségügyi intézmény fõigazgatója támogatott fenntartó képviselõje

Dátum

10 A táblázatok sorai szükség szerint bõvíthetõek.
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21. számú melléklet a  17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Beküldendõ 2010. április 12-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

Kérjük, a borítékra írják rá: „Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása.”

Kitöltendõ az elektronikus igénylés

Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS MINT FELADATOT ELLÁTÓ IGÉNYLÉSE

21/I. Az iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatásához a többcélú kistérségi társulásokban

21/I./A. többcélú kistérségi társulás, mint feladatot ellátó adatai:

Megye:
Többcélú kistérségi társulás neve, címe:
Adószám:
KSH kód:
A számlavezetõ bank neve:
Bankszámlaszám:
Kapcsolattartó neve, elérhetõsége (telefon, e-mail):

21/I./B. Az I/A pontban nevezett többcélú kistérségi társulás saját fenntartásában mûködõ, a nevelési tanácsadást is
ellátó intézményben, az iskolapszichológiai feladatellátással megbízott intézmény adatai:

A közoktatási intézmény neve, címe:
A közoktatási intézmény OM azonosítója:

21/I./C. Az I/A pontban nevezett többcélú kistérségi társulás által, helyi, megyei önkormányzattal, önkormányzati
társulással kötött megállapodás alapján, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény(ek)ben biztosított iskola-
pszichológusi szolgáltatást ellátó intézmény és fenntartójának adatai:

A fenntartó neve, címe:
A közoktatási intézmény neve, címe:
A közoktatási intézmény OM azonosítója:

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

P. H.

......................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás képviselõje
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21/II. Az iskolapszichológusi szolgáltatás jelenlegi és tervezett mutatói

21/II/A. Az iskolapszichológusi szolgáltatás jelenlegi mutatói: (2010. szeptember 1. elõtti adatok)2

A több cé -
lú kis tér sé -
gi tár su lá -
son be lül,
az is ko la -

pszi cho ló -
gi ai szol -
gál ta tást
nyúj tó is -
ko la pszi -
cho ló gu -
sok szá -
ma3 (fõ)

Te le pü lé -
sek szá ma, 

ame lyek
szá má ra
az is ko la -

pszi cho ló -
gi ai szol -
gál ta tás

a több cé lú 
kis tér sé gi
tár su lás

sa ját fenn -
tar tá sá ban 
mû kö dõ,
a ne ve lé si

ta nács -
adást is el -
lá tó in téz -
mény fog -
lal koz ta tá -
sá ban al -
kal ma zott
is ko la pszi -
cho ló gus -
sal ellátott

(db)

Te le pü lé -
sek szá ma, 

ame lyek
az is ko la -

pszi cho ló -
gi ai szol -
gál ta tást,

a több cé lú 
kis tér sé gi

tár su lás ál -
tal, he lyi,
me gyei
ön kor -

mány zat -
tal, ön kor -
mány za ti

tár su lás sal
kö tött

meg ál la -
po dás

alap ján,
a ne ve lé si

ta nács -
adást is el -
lá tó in téz -
mény fog -
lal koz ta tá -
sá ban al -
kal ma zott
is ko la pszi -
cho ló gus -
sal látják el 

(db)

Te le pü lé -
sek szá ma, 

ame lyek
szá má ra
az is ko la -

pszi cho ló -
gi ai szol -
gál ta tás

nem
biztosított

(db)

A több cé lú kis tér sé gi tár su lá son be lül el lá tott te le pü lé se ken A több cé lú kis tér sé gi tár su lá son be lül el nem lá tott te le pü lé se ken

Azon gyer me kek, ta nu lók szá ma, akik 
az is ko la pszi cho ló gu si el lá tá sá ban

uta zó szak em ber biz to sí tá sá val
részesültek (fõ)

Az is ko la pszi cho ló gi ai szol gál ta tás -
ban ré sze sü lõ ne ve lé si, ok ta tá si in -

téz mé nyek száma (db)

Az is ko la pszi cho ló gi ai szol gál ta tás -
ban ré sze sü lõ ne ve lé si, ok ta tá si in -
téz mé nyek ben is ko la pszi cho ló gi ai
el lá tás ban ré sze sü lõ gyermekek,

tanulók száma (fõ)

Az is ko la pszi cho ló gi ai szol gál ta tás -
ban ré sze sü lõ ne ve lé si, ok ta tá si in -

téz mé nyek ben el lá tan dó, de is ko la -
pszi cho ló gi ai el lá tás ban nem ré sze -
sü lõ gyermekek, tanulók száma (fõ)

A ne ve lé si, ok ta tá si in téz mé nyek
szá ma (db)

A ne ve lé si, ok ta tá si in téz mé nyek ben
el lá tan dó, de is ko la pszi cho ló gu si el -
lá tás ban nem ré sze sü lõ gyer me kek,

tanulók száma (fõ)

Óvo da Ált. is ko la
Kö zép fo kú 
in téz mény

óvo dá ban
ált. is ko lá -

ban

kö zép fo kú 
in téz -

mény ben
t.

óvo dá ban
ál ta lá nos
is ko lá ban

kö zép fo kú 
in téz -

mény ben
t.

Óvo da
Ál ta lá nos

is ko la
Kö zép fo kú 
in téz mény

óvo dá ban
ál ta lá nos
is ko lá ban

Kö zép fo kú 
in téz -

mény ben
t.

óvo dá ban
ál ta lá nos
is ko lá ban

Kö zép fo kú 
in téz -

mény ben

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

P. H.

......................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás képviselõje

2 Kitöltendõ, ha a szolgáltatást a többcélú kistérségi társulás a 2009/2010. tanév során is ellátja.
3 Teljes munkaidõre átszámított létszám.
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21.II/B. Az iskolapszichológusi szolgáltatás tervezett mutatói 2010. szeptember 1-jétõl:

A több cé -
lú kis tér sé -
gi tár su lá -
son be lül,
az is ko la -

pszi cho ló -
gi ai szol -
gál ta tást
nyúj tó is -
ko la pszi -
cho ló gu -
sok szá -

ma4

Te le pü lé -
sek szá ma, 

ame lyek
szá má ra
az is ko la -

pszi cho ló -
gi ai szol -
gál ta tás,

a több cé lú 
kis tér sé gi
tár su lás

sa ját fenn -
tar tá sá ban 
mû kö dõ,
a ne ve lé si

ta nács -
adást is el -
lá tó in téz -
mény fog -
lal koz ta tá -
sá ban al -
kal ma zott
is ko la pszi -
cho ló gus -
sal kerül
ellátásra.

Te le pü lé -
sek szá ma, 

ame lyek
az is ko la -

pszi cho ló -
gi ai szol -
gál ta tást,

a több cé lú 
kis tér sé gi

tár su lás ál -
tal, he lyi,
me gyei
ön kor -

mány zat -
tal, ön kor -
mány za ti

tár su lás sal
kö tött

meg ál la -
po dás

alap ján,
a ne ve lé si

ta nács -
adást is el -
lá tó in téz -
mény fog -
lal koz ta tá -
sá ban al -
kal ma zott
is ko la pszi -
cho ló gus -
sal látják

el.

Te le pü lé -
sek szá ma, 

ame lyek
szá má ra
az is ko la -

pszi cho ló -
gi ai szol -
gál ta tás

nem
biztosított

A több cé lú kis tér sé gi tár su lá son be lül 2010. szep tem ber 1-jé tõl is ko la pszi cho ló gi ai el lá tás ra kerülõ településeken
A több cé lú kis tér sé gi tár su lá son be lül 2010. szep tem ber 1-jé tõl is ko la pszi -

cho ló gi ai el lá tás ban nem ré sze sü lõ településeken

Azon gyer me kek, ta nu lók szá ma, akik 
az is ko la pszi cho ló gu si el lá tá sá ban

uta zó szak em ber biz to sí tá sá val
részesülnek (fõ)

Az is ko la pszi cho ló gi ai szol gál ta tás -
ban ré sze sü lõ ne ve lé si, ok ta tá si in -

téz mé nyek száma (db)

Az is ko la pszi cho ló gi ai szol gál ta tás -
ban ré sze sü lõ ne ve lé si, ok ta tá si in -
téz mé nyek ben is ko la pszi cho ló gi ai
el lá tás ban ré sze sü lõ gyermekek,

tanulók száma (fõ)

Az is ko la pszi cho ló gi ai szol gál ta tás -
ban ré sze sü lõ ne ve lé si, ok ta tá si in -

téz mé nyek ben el lá tan dó, de is ko la -
pszi cho ló gi ai el lá tás ban nem ré sze -
sü lõ gyermekek, tanulók létszáma

(fõ)

A ne ve lé si, ok ta tá si in téz mé nyek
szá ma (db)

A ne ve lé si, ok ta tá si in téz mé nyek ben
el lá tan dó, de is ko la pszi cho ló gu si el -
lá tás ban nem ré sze sü lõ gyer me kek,

tanulók létszámra (fõ)

Óvo da
Ál ta lá nos

is ko la
Kö zép fo kú 
in téz mény

óvo dá ban
ál ta lá nos
is ko lá ban

kö zép fo kú 
in téz -

mény ben
óvo dá ban

ál ta lá nos
is ko lá ban

kö zép fo kú 
in téz -

mény ben
t.

Óvo da
Ál ta lá nos

is ko la
Kö zép fo kú 
in téz mény

óvo dá ban
ál ta lá nos
is ko lá ban

kö zép fo kú 
in téz -

mény ben
t.

óvo dá ban
ál ta lá nos
is ko lá ban

Kö zép fo kú 
in téz -

mény ben

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

P. H.

......................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás képviselõje

4 Teljes munkaidõre átszámított létszám.
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22. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Beküldendõ 2010. április 12-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:

a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez

Kérjük, a borítékra írják rá: „Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása”

Kitöltendõ az elektronikus igénylés

Az adatlap elérhetõ: http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

I. A többcélú kistérségi társulás szándéknyilatkozata az iskolapszichológusi hálózat fejlesztéséhez
igényelt támogatáshoz

Jelen szándéknyilatkozat kitöltésével ................................................................................................................ Többcélú Kistérségi
Társulás (székhely: ............................., elnöke ...............................) vállalja, hogy az iskolapszichológiai szolgáltatást
2010. szeptember 1-jétõl kezdõdõen a kistérség közigazgatási területén biztosítja,
a) saját intézmény fenntartásával*
b) helyi önkormányzattal kötött megállapodás alapján, a helyi önkormányzat fenntartásában mûködõ nevelési

tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján,*
c) önkormányzati társulás fenntartásában mûködõ nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján

külön megállapodás szerint.*

* a megfelelõ válasz aláhúzandó
* a szolgáltatás biztosításának módját a megfelelõ válasz aláhúzásával kell jelölni. Amennyiben a szolgáltatás
biztosítására a b) pont szerint – megállapodás alapján helyi, megyei önkormányzat vagy önkormányzati társulás
fenntartásában mûködõ, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény(ek)ben – kerül sor, a nyilatkozat III. pontját
a megállapodásba érintett intézmény(ek) fenntartójának ki kell töltenie.

Egyben vállalja, hogy az iskolapszichológusi feladatok ellátásának megkezdéséhez**, fejlesztéséhez** 2010.
szeptemberétõl egy fõ létszámfejlesztést biztosít. Vállalja továbbá, hogy az iskolapszichológus foglalkoztatásához
kapcsolódó költségek forrásához a 2010/2011-es tanévben hozzájárul.

** a megfelelõ aláhúzandó

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

P. H.

..........................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás elnöke

II.5 Szándéknyilatkozat az iskolapszichológiai szolgáltatás nyújtására kijelölt intézmény alapító
okiratának módosítására

Jelen szándéknyilatkozat kitöltésével .......................................................................................................... intézmény fenntartó
(székhely: ....................., képviselõ neve .............................. ) vállalja, hogy az iskolapszichológiai szolgáltatást 2009.
szeptember 1-jétõl kezdõdõen a .................................................................. Többcélú Kistérségi Társulás
(székhely: ....................................., elnöke................................ ) közigazgatási területén biztosítja, és a feladatellátásra
jogosulttá váló intézmény alapító okiratának módosítását legkésõbb 2010. július 31-ig elvégzi.

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

P. H.

..........................................................................
fenntartó képviseletére jogosult

5 Kitöltendõ, ha a feladatellátásra jogosulttá váló intézmény alapító okiratának módosítására az igénylés benyújtását követõen kerül sor
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III. A kistérségi társulás szándéknyilatkozata az iskolapszichológusi hálózat fejlesztéséhez igényelt
támogatáshoz

Jelen szándéknyilatkozat kitöltésével ................................................................................................ intézmény (neve, címe, OM
azonosítója) fenntartójaként vállalom, hogy az intézményben 2010. szeptemberétõl egy fõ iskolapszichológusi
létszámfejlesztést biztosítok a ......................................................................................................... a Többcélú Kistérségi Társulás
(székhely: ................................................, elnöke) területén történõ iskolapszichológiai szolgáltatás biztosítására kötött
megállapodásban foglaltak teljesítésére.

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

P. H.

.......................................................................
fenntartó képviseletére jogosult

IV. Nyilatkozat a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8.  § alapján elnyert támogatásban részesült többcélú
kistérségi társulás részére – a 2009. szeptembertõl – a támogatásból biztosított iskolapszichológusi
álláshely megteremtésével megkezdett iskolapszichológusi tevékenység folytatásáról

Jelen nyilatkozat kitöltésével ............................................................................................................... Többcélú Kistérségi Társulás
(székhely: ....................., elnöke .....................) nyilatkozik arról, hogy a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8.  § alapján elnyert
támogatással, 2009. szeptemberétõl létesített iskolapszichológusi álláshelyhez kötött iskolapszichológiai szolgáltatást 
továbbra is biztosítja a kistérség közigazgatási területén,
a) saját intézmény fenntartásával*
b) helyi önkormányzattal kötött megállapodás alapján, a helyi önkormányzat fenntartásában mûködõ nevelési

tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján,*
c) önkormányzati társulás fenntartásában mûködõ nevelési tanácsadást is ellátó intézmény/intézmények útján

külön megállapodás szerint.*

* a megfelelõ válasz aláhúzandó
* a szolgáltatás biztosításának módját a megfelelõ válasz aláhúzásával kell jelölni.

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

P. H.

..........................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás elnöke

V. Nyilatkozat a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8.  § alapján elnyert támogatásban részesült többcélú
kistérségi társulás részére a támogatásból – a 2009. szeptembertõl – a támogatásból biztosított
iskolapszichológusi álláshely megteremtésével megkezdett iskolapszichológusi tevékenységhez
kapcsolódó eszközök – kivéve informatikai eszközök –, felszerelések és berendezések beszerzésének
vállalásáról, azok használatba adásáról

Jelen nyilatkozat kitöltésével ............................................................................................................. Többcélú Kistérségi Társulás
(székhely: .........................., elnöke ...........................) vállalja, hogy a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8.  § alapján elnyert
támogatásból 2009. szeptemberétõl létesített iskolapszichológusi álláshelyhez kötött iskolapszichológiai
tevékenységhez kapcsolódóan beszerzésre kerülõ eszközöket, felszereléseket és berendezéseket 2010. szeptember
1-jétõl biztosítja az iskolapszichológusi szolgáltatást nyújtó intézmény(ek) részére.

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

P. H.

..........................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás elnöke
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VI. Adatlap a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8.  § alapján elnyert támogatásban részesült többcélú kistérségi társulás – 2009. szeptembertõl – biztosított
iskolapszichológusi álláshely megteremtésével megkezdett iskolapszichológusi tevékenységhez kapcsolódó eszközök – kivéve informatikai eszközök –,
felszerelések és berendezések beszerzésének támogatási igényléséhez

A 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8.  § alapján,
az iskolapszichológusi tevékenység 2009. szeptembertõl
(egy fõ álláshely létesítésével) történõ iskolapszichológiai

szolgáltatás megkezdéséhez, fejlesztéséhez elnyert
támogatásban részesült többcélú kistérségi társulás

A többcélú kistérségi társulás által
fenntartott, a nevelési tanácsadást is

ellátó iskolapszichológiai szolgáltatást
biztosító intézmény

A többcélú kistérségi társulás által helyi önkormányzattal
vagy önkormányzati társulással kötött megállapodás alapján

a nevelési tanácsadást is ellátó iskolapszichológiai szolgáltatást 
biztosító intézmény fenntartójának

A többcélú kistérségi társulás által, helyi
önkormányzattal vagy önkormányzati

társulással kötött megállapodás alapján,
a nevelési tanácsadást is ellátó

iskolapszichológiai szolgáltatást biztosító 
intézmény

Igényelt támogatás 
a 15/2009. (IV. 2.)
OKM rendelet 8.  §

alapján elnyert
támogatásból

a 2009.
szeptemberétõl

egy fõ
iskolapszichológusi 

álláshely
biztosításával
megkezdett

iskolapszichológusi 
tevékenységhez

kapcsolódó
eszközök – kivéve

informatikai
eszközök –,

felszerelések és
berendezések

beszerzéséhez (Ft)

neve címe
KSH

azonosítója
neve

OM
azonosítója

neve címe
KSH

azonosítója
neve

OM
azonosítója

Összesen: ......................... Ft

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

P. H.

......................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás képviselõje
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23. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Beküldendõ 2011. június 30-ig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Bp. Bihari János u. 5.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása”
Az adatlap elérhetõ: http.//www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

23/A. Melléklet az iskolapszichológiai ellátást biztosító, a támogatásban részesült többcélú kistérségi társulások adatszolgáltatásához

A
támogatást

elnyert
többcélú
kistérségi
társulás

neve

A
támogatást

elnyert
többcélú
kistérségi
társulás

KSH kódja

Az iskolapszichológiai szolgáltatásban
részesülõ településen

a nevelési–oktatási intézmény neve

Az iskolapszichológiai szolgáltatásban
részesülõ településen

a nevelési–oktatási intézmény címe

Az iskolapszichológiai szolgáltatásban
részesülõ településen

a nevelési–oktatási intézmény
OM azonosítója

Az iskolapszichológiai szolgáltatásban
részesülõ településen

a nevelési–oktatási intézményben
ellátott gyermekek/tanulók száma (fõ)

Az iskolapszichológiai szolgáltatásban
részesülõ településen

a nevelési–oktatási intézményben
az ellátás formája6

óvoda
általános

iskola
középfokú
intézmény

óvoda
általános

iskola
középfokú
intézmény

óvoda
általános

iskola
középfokú
intézmény

óvodában
általános
iskolában

középfokú
intézmény-

ben
óvodában

általános
iskolában

középfokú
intézmény-

ben

Kelt: ..................., 2011. ...................................................

P. H.

......................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás képviselõje

6 Pl. az iskolapszichológusi ellátás, a nevelési tanácsadó foglalkoztatásában alkalmazott utazó iskolapszichológussal, vagy a nevelési tanácsadó székhelyén biztosított, továbbá jelölendõ az alábbiak szerint:
sf.: az iskolapszichológiai szolgáltatás az adott nevelési oktatási intézményben a többcélú kistérségi társulás saját fenntartásában mûködõ, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény foglalkoztatásában alkalmazott
iskolapszichológussal kerül ellátásra, vagy
 – az iskolapszichológusi szolgáltatás, az adott nevelési–oktatási intézményben, a többcélú kistérségi társulás által,
mhö.: helyi önkormányzattal,vagy
mmö.: megyei önkormányzattal, vagy
möt.: önkormányzati társulással
kötött megállapodás alapján, a nevelési tanácsadást is ellátó intézmény foglalkoztatásában alkalmazott iskolapszichológussal kerül ellátásra.
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23/B. Melléklet az iskolapszichológiai ellátást biztosító, a támogatásban részesült többcélú kistérségi társulások adatszolgáltatásához

A több cé -
lú kis tér sé -
gi tár su lá -
son be lül,
az is ko la -

pszi cho ló -
gi ai szol -
gál ta tást
nyúj tó is -
ko la pszi -
cho ló gu -
sok szá -

ma7

Te le pü lé -
sek szá ma, 

ame lyek
szá má ra
az is ko la -

pszi cho ló -
gi ai szol -
gál ta tás,

a több cé lú 
kis tér sé gi
tár su lás

sa ját fenn -
tar tá sá ban 
mû kö dõ,
a ne ve lé si

ta nács -
adást is el -
lá tó in téz -
mény fog -
lal koz ta tá -
sá ban al -
kal ma zott
is ko la pszi -
cho ló gus -
sal kerül
ellátásra.

Te le pü lé -
sek szá ma, 

ame lyek
az is ko la -

pszi cho ló -
gi ai szol -
gál ta tást,

a több cé lú 
kis tér sé gi

tár su lás ál -
tal, he lyi-,
me gyei
ön kor -

mány zat -
tal, ön kor -
mány za ti

tár su lás sal
kö tött

meg ál la -
po dás

alap ján,
a ne ve lé si

ta nács -
adást is el -
lá tó in téz -
mény fog -
lal koz ta tá -
sá ban al -
kal ma zott
is ko la pszi -
cho ló gus -
sal látják

el.

Te le pü lé -
sek szá ma, 

ame lyek
szá má ra
az is ko la -

pszi cho ló -
gi ai szol -
gál ta tás

nem
biztosított

A több cé lú kis tér sé gi tár su lá son be lül 2010. szep tem ber 1-jé tõl is ko la pszi cho ló gi ai el lá tás ban ré sze sült
településeken

A több cé lú kis tér sé gi tár su lá son be lül 2010. szep tem ber 1-jé tõl is ko la pszi -
cho ló gi ai el lá tás ban nem ré sze sült településeken

Azon gyer me kek, ta nu lók szá ma, akik 
az is ko la pszi cho ló gu si el lá tá sá ban
uta zó szak em ber biz to sí tá sá val ré -

sze sül nek (fõ)

Az is ko la pszi cho ló gi ai szol gál ta tás -
ban ré sze sü lõ ne ve lé si, ok ta tá si in -

téz mé nyek száma (db)

Az is ko la pszi cho ló gi ai szol gál ta tás -
ban ré sze sü lõ ne ve lé si, ok ta tá si in -
téz mé nyek ben is ko la pszi cho ló gi ai
el lá tás ban ré sze sü lõ gyermekek,

tanulók száma (fõ)

Az is ko la pszi cho ló gi ai szol gál ta tás -
ban ré sze sü lõ ne ve lé si, ok ta tá si in -

téz mé nyek ben el lá tan dó, de is ko la -
pszi cho ló gi ai el lá tás ban nem ré sze -
sü lõ gyermekek, tanulók létszáma

(fõ)

A ne ve lé si, ok ta tá si in téz mé nyek
szá ma (db)

A ne ve lé si, ok ta tá si in téz mé nyek ben
el lá tan dó, de is ko la pszi cho ló gu si el -
lá tás ban nem ré sze sü lõ gyer me kek,

tanulók létszáma (fõ)

Óvo da
Ál ta lá nos

is ko la
Kö zép fo kú 
in téz mény

óvo dá ban
ál ta lá nos
is ko lá ban

kö zép fo kú 
in téz -

mény ben
óvo dá ban

ál ta lá nos
is ko lá ban

kö zép fo kú 
in téz -

mény ben
Óvo da

Ál ta lá nos
is ko la

Kö zép fo kú 
in téz mény

óvo dá ban
ál ta lá nos
is ko lá ban

kö zép fo kú 
in téz -

mény ben
óvo dá ban

ál ta lá nos
is ko lá ban

kö zép fo kú 
in téz -

mény ben

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

P. H.

......................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás képviselõje

7 Teljes munkaidõre átszámított létszám.
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23/C. A 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 14.  § alapján elnyert támogatásban részesült többcélú kistérségi
társulás tételes elszámolása a 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 8.  § alapján elnyert támogatásból
2009. szeptembertõl megkezdett iskolapszichológiai tevékenységhez kapcsolódó eszközök – kivéve
informatikai eszközök –, felszerelések és berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás
felhasználásáról

Beküldendõ 2011. július 31-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Bp. Bihari János u. 5.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Iskolapszichológusi hálózat fejlesztésének támogatása”
Az adatlap elérhetõ: http//www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Kapott támogatás összege: ...............Ft
Ebbõl a felhasznált támogatás összege: ............... Ft
Maradvány összege: ................Ft

Kedvezményezett többcélú kistérségi társulás megnevezése:
A támogatás rendeltetése:

A támogatás felhasználására vonatkozó
bizonylatok költségnemenként A bizonylatot kiállító

(szállító) megnevezése

A támogatás
felhasználásának

jogcíme és tartalma
Számla összege8

A támogatásban
részesülõ többcélú

kistérségi társulás által
teljesített összegSzámla sorszáma Kiállításának dátuma

Összesen:

A fenti adatokat a számlákkal/bizonylatokkal egyezõen kell kitölteni.
Bekérhetõk,  illetve a helyszínen ellenõrizhetõk: a könyvviteli nyilvántartás dokumentumai, a számlák,
pénztárbizonylatok,  illetve a banki terhelési értesítõk, amelyeken fel kell tüntetni : „elszámolva a 17/2010. (III. 30.) OKM
rendelet 14.  § alapján elnyert támogatás teljesítéseként.
Amennyiben a támogatás felhasználása során közbeszerzési eljárás lefolytatására sor került, az elszámoláshoz
csatolandó a közbeszerzési eljárás(ok)t lezáró dokumentumok másolata.
Igazoljuk, hogy a jegyzékben foglaltak az érvényes pénzügyi és számviteli rendelkezések szerint kerültek
felhasználásra, kifizetésre, könyvelésre.

Kelt: ..................., 2011. ......................

P. H.

......................................................................................
Többcélú Kistérségi Társulás képviselõje

8 Áfa-visszaigénylés esetén a „Számla összege” oszlopban az Áfa nélküli (nettó) összeget kell szerepeltetni.
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24. számú melléklet a  17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Beküldendõ 2010. május 14-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási humánszolgáltatók és  központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
  az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Bp., Bihari János u. 5.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http.//www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

FENNTARTÓI IGÉNYLÉS

1. Fenntartói adatok:

Megye:
Fenntartó neve, címe:
Adószám:
KSH kód:
A pedagógiai szakszolgáltatást ellátó intézmények száma:
A számlavezetõ bank neve:
Bankszámlaszám:
Kapcsolattartó neve, elérhetõsége (telefon, e-mail):

2. A pedagógiai szakszolgáltatást biztosító intézmény adatai, tevékenysége9:

Az intézmény

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztést és
gondozás

Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás

Igényelt
támogatás

összesen (Ft)

Az ellátásban részt
vevõ/részesített

Igényelt
támogatás (Ft)

Az ellátásban részt
vevõ/részesített

Igényelt
támogatás (Ft)

Az ellátásban részt
vevõ/részesített

Igényelt
támogatás (Ft)

Neve, címe OM azonosítója
pedagógus

2009. október
1-jén (fõ)

gyermek a
2008/09.

tanévben (fõ)

pedagógus
2009. október

1-jén (fõ)

Gyermek, tanuló 
a 2008/09.

tanévben (fõ)

pedagógus
2009. október

1-jén (fõ)

gyermek, tanuló 
a 2008/09.

tanévben (fõ)

Igényelt támogatás mindösszesen:

9 A sorok száma igény szerint bõvíthetõ.

M
 A

 G
 Y A

 R   K Ö
 Z L Ö

 N
 Y • 2010. évi 46. szám

12097



3. A pedagógiai szakszolgáltatást biztosító intézmény részére igényelt támogatás tervezett felhasználása10:

Az intézmény

Igényelt támogatás összege
(Ft)

A támogatási összeg tervezett felhasználása11

Neve, címe OM azonosítója

Eszközök, berendezések, felszerelések12 Pedagógus-továbbképzés13

megnevezése14 ráfordítás összege
(Ft)

megnevezése, alapítási
engedély száma

ráfordítás összege
(Ft)

Dátum:

P. H. 

.................................
fenntartó

10 A sorok száma igény szerint bõvíthetõ.
11 A támogatás intézményenkénti felhasználásáról a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény, intézményegység nevelõtestülete dönt azzal a korlátozással, hogy – amennyiben mindkét felhasználási lehetõséggel élni
kívánnak – a pedagógus-továbbképzésen  való részvételre legfeljebb a támogatás 50%-a fordítható.
12 Berendezések (gyermekasztal, gyermekszék (ülõpárna), szõnyeg, tábla, polcok stb.).
Vizsgáló és terápiás eszközök (játékterápiához szükséges alapjátékok, egyszerûbb és bonyolultabb játékok, rajzoláshoz, festéshez szükséges eszközök, beszédértést, beszédfunkciók vizsgálatát szolgáló eszközök, látás-,
hallásfigyelem, beszéd, kommunikáció vizsgálatára szolgáló táblák, játékok stb.).
A logopédiai szûréshez és terápiához szükséges eszközök (tárgyak, tárgysorozatok, képek, képsorozatok, betû-, szótag-, szótáblák, stopperóra, metronóm stb.)
13 Az Oktatási Hivatal Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszerében (http://www.oh.gov.hu/ ® http://pedakkred.oh.gov.hu ® jegyzék) nyilvántartott, legalább hatvan órás, az adott pedagógiai szakszolgálat által
nyújtott eredményes fejlesztõ munkához szükséges, korszerû ismereteket adó – képzés.
14 Az eszközök között az intézmény leltárába kerülõ berendezéseket, és a 20 000 forintot meghaladó értékû eszközöket kell tételesen megnevezni, a kis értékû fogyóeszközök esetében (pl. rajzoláshoz, festéshez szükséges
eszközök, játékok stb.) a gyûjtõfogalom használható az eszközök megnevezésére.
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25. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Beküldendõ 2010. április 12-éig két eredeti és egy hitelesített másolati példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez
b) közoktatási humánszolgáltatók és  központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
  az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló Osztálya részére 1055 Bp. Bihari János u. 5.
Kérjük, a borítékra írják rá: „Pedagógus szakvizsga és pedagógus továbbképzés támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) pont szerinti fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ: http.//www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

FENNTARTÓI ADATLAP
17. § szerinti intézmények fenntartói számára

A fenntartó neve:
A fenntartott intézményekre vonatkozó adatok:

Az intézmény neve Az intézmény címe OM azonosító A pályázattal érintett foglalkoztatott

2009/2010. tanév második félévében hallgatói
jogviszonnyal rendelkezõ pedagógus azonosító száma

2010/2011. tanév elsõ félévében elõreláthatólag hallgatói
jogviszonyt létesítõ pedagógus azonosító száma

„Intézmény 1”

„Intézmény 2”
(...)
Az intézményekben foglalkoztatott összes érintett létszáma (az utolsó két
oszlopban feltüntetett pedagógus azonosító számok darabszáma)

Dátum: 

P. H.

..................................................................
fenntartó képviselõje

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
1. A 18.  § (2) bekezdésben foglalt munkáltatói igazolást.
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26. számú melléklet a  17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Fenntartói Nyilatkozat
– az esélyegyenlõségi intézkedésekkel kapcsolatosan – helyi önkormányzatok, önkormányzati, többcélú
kistérségi társulások, valamint közoktatási humánszolgáltatók által fenntartott nevelési-oktatási
intézmények esetén (A megfelelõ helyen kérjük kitölteni!)

Fenntartó megnevezése: .......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Alulírott ......................................................................................................................... polgármester/fõpolgármester a fent nevezett
önkormányzati társulás elnöke büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a képviselõ-testület/közgyûlés/
társulási tanács/döntéshozó szerv (a nem kívánt rész törlendõ) ............................................. számú határozatával elfogadta
a gyermekek, tanulók esélyegyenlõségét szolgáló intézkedéseket (közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési terv) –
a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105.  § (1) bekezdésében foglaltaknak meg fele lõen – az önkormányzati
intézkedési terv,  illetve a fõvárosi, megyei fejlesztési terv részeként/vagy az abban foglaltakra tekintettel önálló
intézkedési tervként.

Alulírott .............................................................................. a közoktatási humánszolgáltató képviseletében eljárva büntetõjogi
felelõsségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a ............................................................... OM azonosítóval rendelkezõ
............................................................................... közoktatási intézmény rendelkezik közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési
tervvel/nevelési programja/pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket (a nem
kívánt rész törlendõ).2

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap

.................................................................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke/

a közoktatási humánszolgáltató képviseletében
eljáró személy aláírása

P. H.

1 Kitöltendõ önkormányzati, fõvárosi, megyei fenntartású,  illetve önkormányzati társulások által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
2 Kitöltendõ közoktatási humánszolgáltató által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
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27. számú melléklet a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelethez

Fenntartói Nyilatkozat
a jelen rendelet alapján támogatásban részesült fenntartó/intézmény jogutódlással történt
megszûnésérõl*

(A megfelelõ helyen kérjük kitölteni!)

Fenntartó megnevezése: .......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Alulírott ............................................................................................ polgármester/a fent nevezett önkormányzati társulás elnöke 
büntetõjogi felelõsségem 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 köve tõen 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 köve tõen a fenntartói jogokat gyakorló

polgármester/a társulási tanács elnöke/
a közoktatási humánszolgáltató képviseletében

eljáró személy aláírása

P. H.

* Kitöltendõ, ha az igénylés idõpontjában az intézmény jogutóddal történõ megszûnésérõl már határozat született.
1 A megfelelõt kérjük aláhúzni.
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pet ré tei Jó zsef, a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el. Fel el õs ki adó: dr. Tor dai Csa ba.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
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