
A Kormány 3/2015. (I. 28.) Korm. rendelete

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. 

(VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról – segédanyag

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

94. § (4) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. § A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)

37. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az egyházi, a magán, illetve a nemzetiségi önkormányzati 

fenntartású óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmény 

beiratkozáskor köteles beszerezni a szülő írásbeli nyilatkozatát 

arról, hogy a gyermek első alkalommal veszi igénybe az óvodai 

nevelést.”
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2. §

(1) Az R. 37/B. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az átlagbér alapú támogatás az után a nevelési-oktatási intézményben vagy pedagógiai 

szakszolgálati intézményben (a továbbiakban együtt: köznevelési intézmény), a gyermek- és 

tanulóétkeztetéshez nyújtott támogatás és a tankönyvtámogatás a nevelési-oktatási 

intézményben nevelt, oktatott olyan gyermek, tanuló után vehető igénybe,]

„b) akiről kiállították a törzslapot, kollégiumban a törzskönyvet, illetve aki óvoda 

esetében szerepel a felvételi előjegyzési naplóban,”
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(2) Az R. 37/B. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés 

lép:

[Az átlagbér alapú támogatás, a gyermek- és tanulóétkeztetéshez nyújtott támogatás és 

a tankönyvtámogatások (a továbbiakban: támogatások)  igénybevételének feltétele, 

hogy a köznevelési intézmény]

„ac) ne lépje túl a működési engedélyében feladat-ellátási helyenként 

meghatározott maximális gyermek-és tanulólétszámot, szakképző iskola esetén az 

adott tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről szóló jogszabályban 

meghatározott keretszámot, és
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(3) Az R. 37/B. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép:

[Az átlagbér alapú támogatás, a gyermek- és tanulóétkeztetéshez nyújtott 

támogatás és a tankönyvtámogatások (a továbbiakban: támogatások) 

igénybevételének feltétele, hogy]

„c) az intézmény rendelkezzen a 37. § (4) és (5) bekezdése szerinti szülői 

nyilatkozattal,”
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3. § Az R. 37/C. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (5)–(8) bekezdéssel 

egészül ki:

„(2) A kérelmet

a) az átlagbér alapú támogatásra vonatkozóan

aa) nevelési-oktatási intézmény esetében a tárgyévet megelőző év október 1-jei gyermek, tanulói ténylétszám, valamint a 

tárgyév október 1-jei becsült gyermek, tanulói létszám,

ab) a pedagógiai szakszolgálati intézmény esetében az ellátott gyermekek, tanulók egy évre számított havonkénti 

átlaglétszámának éves összesített, tízzel elosztott becsült létszáma,

b) a tankönyvtámogatásra vonatkozóan a tárgyév október 1-jei becsült létszám,

c) a gyermek és tanulóétkeztetéshez nyújtott támogatásra vonatkozóan a központi költségvetésről szóló törvényben 

meghatározott létszám alapján, a miniszter és a kincstár által közösen meghatározottak szerint és a kincstár honlapján közzétett

adatlapon kell benyújtani köznevelési intézményi, fenntartói szinten összesített formában, feladat-ellátási helyenként.

(3) A (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti éves átlaglétszámot feladattípusonként, a hetente ellátott gyermek-, 

tanulólétszám alapján kell megállapítani. A heti ellátotti létszám megállapításánál egy gyermek, tanuló csak egyszer vehető 

figyelembe, tekintet nélkül arra, hogy a hét egy vagy több napján, egyéni vagy csoportos foglalkozás keretében biztosították 

számára az Nkt.-ban és az EMMI rendeletben foglalt követelményeknek megfelelő időkeretekben az ellátást.
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(4) A fenntartó a becsült gyermek-, tanulólétszám változása miatt bekövetkező lemondást vagy pótigénylésre 

vonatkozó bejelentését

a) a gyermek-, tanulólétszám alapján járó átlagbér alapú támogatás tárgyév szeptember–december hónapokra vonatkozó 

módosítására a tárgyév június 30-áig vagy október 31-éig,

b) a gyermek- és tanulóétkeztetéshez nyújtott támogatás módosítására a tárgyév június 30-áig vagy október 31-éig,

c) a tankönyvtámogatás módosítására a tárgyév június 30-áig kezdeményezi.

(5) A fenntartó a pedagógus minősítési eljárás eredményeként magasabb fizetési fokozatba átsorolt pedagógus

– a Pedagógus I. fokozatba átsorolt gyakornokok kivételével – (a továbbiakban: minősített pedagógus) átsorolásával járó 

bérnövekmény igényre vonatkozó változást a minősített pedagógusok tárgyév április 1-jei, továbbá október 1-jei 

foglalkoztatotti létszámának változása miatt bekövetkező lemondását vagy pótigényre vonatkozó bejelentését köznevelési 

intézményenként, előmeneteli rendszerben megállapított fokozat szerinti bontásban április 30-áig, október 31-éig 

kezdeményezi.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben a pótigény benyújtásához meg kell adni a minősített pedagógus előző 

munkáltatója OM azonosítóját, nevét és székhelyét.
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(7) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a fenntartó az Igazgatóság rendelkezésére bocsátja

a) a tárgyévet megelőző év október 1-jén a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló gyermek, tanuló 

oktatási azonosító számát – köznevelési intézményi, feladat-ellátási helyenkénti bontásban, táblázatos vagy a 

KIR-ből kinyomtatott, a fenntartó által hitelesített formában,

b) a tárgyév január 1-jén a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló minősített pedagógus oktatási 

azonosító számát – köznevelési intézményi, feladat-ellátási helyenkénti bontásban, táblázatos vagy a KIR-ből

kinyomtatott, a fenntartó által hitelesített formában,

c) a nyilatkozatát arról, hogy

ca) megfelel a költségvetési támogatás igénybevételére vonatkozó, az államháztartásról szóló törvényben 

meghatározott feltételeknek,

cb) az intézmény működésével összefüggésben, vagy a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételével 

összefüggésben büntetőeljárás nem folyik ellene és a kérelem benyújtását megelőző öt évben ilyen eljárásban nem 

marasztalták el.

(8) Ha a fenntartó a (7) bekezdés szerinti dokumentumokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg, illetve a 

hiánypótlásra kitűzött határidőn belül nem nyújtja be, vagy azok tartalma a (7) bekezdésben foglaltaknak 

nem felel meg, a kérelmet az Igazgatóság elutasítja.”
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4. § (1) Az R. 37/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelmet

a) az átlagbér alapú támogatásra vonatkozóan

aa) nevelési-oktatási intézmény esetében a tárgyévet megelőző év október 1-jei gyermek, tanulói ténylétszám, valamint a 

tárgyév október 1-jei becsült gyermek, tanulói létszám,

ab) a pedagógus minősítési eljárás eredményeként magasabb fizetési fokozatba átsorolt pedagógus – a Pedagógus

I. fokozatba átsorolt gyakornokok kivételével – (a továbbiakban: minősített pedagógus) átsorolásával járó bérnövekmény 

esetében az előmeneteli rendszerben megállapított fokozatok szerinti bontásban a tárgyév január 1-jei pedagógus 

ténylétszám, valamint a tárgyév október 1-jei becsült létszám,

ac) a pedagógiai szakszolgálati intézmény esetében az ellátott gyermekek, tanulók egy évre számított havonkénti 

átlaglétszámának éves összesített, tízzel elosztott becsült létszáma,

b) a tankönyvtámogatásra vonatkozóan a tárgyév október 1-jei becsült létszám,

c) a gyermek és tanulóétkeztetéshez nyújtott támogatásra vonatkozóan a központi költségvetésről szóló törvényben 

meghatározott létszám alapján, a miniszter és a kincstár által közösen meghatározottak szerint és a kincstár honlapján 

közzétett adatlapon kell benyújtani köznevelési intézményi, fenntartói szinten összesített formában, feladat-ellátási helyenként, 

a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak esetében intézményenként.”
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(2) Az R. 37/C. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A fenntartó a minősített pedagógusok létszámát köznevelési 

intézményenként adja meg. A részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógus 

esetében a pedagógus munkaidejének a teljes munkaidőhöz viszonyított 

arányában két tizedesre kerekítve kell megállapítani a pedagógus 

létszámot.”
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(3) Az R. 37/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A fenntartó a minősített pedagógusok tárgyév április 1-jei 

foglalkoztatottak létszámának, valamint október 1-jei becsült létszámának 

változása miatt bekövetkező lemondást vagy pótigényre vonatkozó 

bejelentést köznevelési intézményenkénti, előmeneteli rendszerben 

megállapított fokozat szerinti bontásban április 30-áig, a becsült létszám 

tekintetében október 31-éig kezdeményezi.”
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5. § (1) Az R. 37/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési támogatási kérelmet az új köznevelési intézmény

a) alapítása, létrehozása esetén a működési engedély jogerőre emelkedését követően, a tényleges működés 

első teljes hónapjának első napján az intézménnyel jogviszonyban álló,

b) átvétele esetén az átadó fenntartó által jogcímenként összeállított és hitelesített, a lemondással vagy 

átcsoportosítással érvényesített vagy az augusztus havi támogatások alapjául szolgáló létszámokról szóló 

kimutatást, valamint az új nevelési évre, tanévre az új nevelési év, tanév első napján a köznevelési 

intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, tanulók létszáma alapján, a 37/C. § (2) bekezdése szerinti 

adatlapon kell benyújtani.”

(2) Az R. 37/D. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Ha a fenntartó cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 

ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a 

tényt a cégjegyzék tartalmazza, az Igazgatóság az iratot közvetlenül szerzi meg.”
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6. § Az R. 37/E. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kincstár az (1) bekezdés szerinti részletezéssel küldi meg a miniszter részére

a) a keretigényt

aa) a tárgyév január–április hónapjára vonatkozóan a tárgyévet megelőző év december 

tizenötödikéig,

ab) a tárgyév május–augusztus hónapjára vonatkozóan április tizenötödikéig és

ac) a tárgyév szeptember–december hónapjára vonatkozóan augusztus tizenötödikéig,

b) a keretigényen felül jelentkező pótigényt a tárgyhót megelőző hónap tizenötödik 

napjáig.”
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7. § (1) Az R. 37/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„ (1) Az Igazgatóság a rendelkezésére álló okiratok alapján

a) – a b) pontban meghatározott kivétellel –

aa) a gyermek, tanulói létszám alapján járó átlagbér alapú támogatást a tárgyév január–augusztus és szeptember–december 

hónapjára 8/12 és 4/12 arányban a minősített pedagógus után járó bérnövekményt előmeneteli rendszerben megállapított 

fokozat szerinti bontásban a tárgyév február–augusztus és szeptember–december hónapjára 7/12 és 4/12 arányban,

ab) a tankönyvtámogatást a központi költségvetésről szóló törvényben foglaltak szerint,

ac) a gyermek- és tanulóétkeztetéshez nyújtott támogatást a központi költségvetésről szóló törvényben foglaltak szerint a 

tárgyév január–augusztus és szeptember–december hónapjára 8/12 és 4/12 arányban,

b) az évközben létesített óvoda, kollégium esetén a működési engedély jogerőre emelkedését követő működés első teljes 

hónapjától kezdve állapítja meg a fenntartót megillető támogatásokat.

(1a) A támogatások igénylésénél és megállapításánál, ha az egy pedagógusra jutó gyermek-, és tanulólétszám nem egész 

szám, a létszámot fenntartói szinten két tizedes jegyre kerekítve kell megállapítani.”
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(2) Az R. 37/F. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatásokat megállapító határozat a támogatásokkal összefüggésben tartalmazza)

„a) az igényléssel érintett köznevelési intézmények hivatalos nevét és OM azonosítóját, 

köznevelési intézményenként, azon belül feladat-ellátási helyenként a támogatások 

igénybevételének alapjául szolgáló gyermek- és tanulólétszámot, a gyermek- és 

tanulóétkeztetéshez nyújtott támogatás esetén az átlaglétszámot és az ezek alapján 

számított pedagóguslétszámot, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörben foglalkoztatottak létszámát, továbbá a minősített pedagóguslétszámot az 

előmeneteli rendszerben megállapított fokozat szerinti bontásban, valamint a köznevelési 

intézmény működési engedélyének a számát,”
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8. § (1) Az R. 37/H. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha az Igazgatóság a fenntartói, intézményi adatokban a támogatásokra való jogosultságot érintő változást 

tapasztal és ez a fenntartó 37/C. § (7) bekezdés c) pontja szerint megtett nyilatkozatában foglalt tényeket érinti, 

akkor az Igazgatóság

a) a 37/C. § (7) bekezdés c) pont ca) alpontjában tanúsított tényektől való eltérés esetén a támogatások folyósítását 

haladéktalanul felfüggeszti,

b) a nyilatkozat megtételét követően a 37/C. § (7) bekezdés c) pont cb) alpontjában foglaltak miatt indult büntetőeljárás 

esetén a támogatások folyósítását a büntetőeljárás jogerős befejezéséig hivatalból felfüggesztheti.”

(2) Az R. 37/H. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a fenntartó székhelye év közben megváltozik, akkor a korábbi székhely szerint illetékes Igazgatóság 

folyósítja a költségvetési támogatást december 31-éig, és a fenntartó a korábbi székhely szerint illetékes 

Igazgatósághoz nyújtja be – a 37/L. § (1)–(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az elszámolását. Az új székhely 

szerint illetékes Igazgatóság a következő költségvetési év január 1-jétől kezdi meg a költségvetési támogatás 

folyósítását a korábbi székhely szerint illetékes Igazgatóság 37/F. § (1) bekezdése szerint hozott határozata alapján. A 

tárgyévben és az azt megelőzően igénybe vett támogatások ellenőrzésére az új székhely szerint illetékes Igazgatóság 

jogosult.”
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9. § Az R. 37/I. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A fenntartó a csődeljárás, végelszámolás, felszámolási eljárás megindítását követő nyolc napon belül 

köteles bejelenteni az Igazgatóságnak az eljárás megindítását. A bejelentéshez csatolni kell az eljárás 

megindításáról a hivatalos lapban közzétett közleményt.

(2) A fenntartó a köznevelési alapfeladat-ellátás megszűnésére, megszüntetésére, a köznevelési intézménye, 

feladat-ellátási helye megszűnésére, megszüntetésére, szüneteltetésére, fenntartói jogának átadására (a 

továbbiakban e bekezdés tekintetében: megszűnés) vonatkozó döntéséről és a megszűnés kezdő időpontjáró a 

döntést követő nyolc napon belül értesíti az Igazgatóságot és a megszűnés napjától számított nyolc napon belül a 

kincstár honlapján közzétett évközi elszámoló adatlap alapján elszámol az igénybe vett támogatásokkal. Évközi 

elszámolás esetén a fenntartót a megszűnés hónapjának utolsó napjáig illeti meg támogatás.”
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10. § Az R. 37/J. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Új fenntartó esetén, valamint a 37/D. § (1) bekezdése szerinti esetben a támogatások folyósítására a kérelem benyújtására 

meghatározott határidő lejártát követő harmadik hónaptól kezdődően kerül sor.

(3) A fenntartót megillető költségvetési támogatás megállapításáig az Igazgatóság előleget folyósít január–április hónapokra a tárgyévet 

megelőző év utolsó érvényes létszámadata és a tárgyévet megelőző évi központi költségvetésről szóló törvény alapján a tárgyévet 

megelőző évre megállapított támogatás december hónapra jutó összege – a tárgyévre a megszűnt támogatási jogcím, továbbá a tárgyévet 

megelőző évben megszűnt intézmény és feladat-ellátási hely kivételével – szerinti támogatás összege különbözetének figyelembevételével.

(4) A határozatban megállapított költségvetési támogatás és a folyósított előleg közötti különbözet rendezésére a tárgyév május 

hónapjában kerül sor.

(5) A 37/C. § (4) és (5) bekezdése szerinti esetben, a korábban folyósított és a pótigény vagy a lemondás alapján módosított támogatás – a 

módosítás alapján történő folyósítás idejét megelőző hónapokra számított- különbözetének összegét egy összegben kell folyósítani, illetve 

levonni. Ha a visszafizetendő támogatás összege nem éri el az ezer forintot, a tartozást a lemondással egyidejűleg nem kell megfizetni.

(6) A fenntartó a lemondással egyidejűleg a 37/N. § (4) bekezdése szerinti részletfizetésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával 

kérheti a tartozás több részletben történő levonását. A levonásnak a tárgyévben meg kell történnie. Ha levonásra a tárgyévben

folyósítandó támogatás már nem nyújt fedezetet, a fenntartó köteles a különbözetet a lemondás tárgyában hozott határozat jogerőre 

emelkedését követő 8 napon belül visszafizetni. A visszafizetésről a lemondás tárgyában hozott határozatban rendelkezni kell.”
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11. § (1) Az R. 37/L. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A fenntartó a 37/C. § (2) és (3) bekezdése szerinti létszámadatok alapján igénybe vett támogatásokkal a ténylétszám adatok 

figyelembevételével, a kincstár és a miniszter által közösen meghatározott és a kincstár honlapján közzétett adatlapon köznevelési 

intézményi, feladat-ellátási helyenkénti, valamint fenntartói szinten összesített módon számol el az Igazgatóságnak.

(2) Az elszámoláshoz csatolni kell a 37/C. § (7) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatokat, valamint a pedagógus-és nevelő-oktató 

munkát közvetlenül segítő munkakörben a tárgyévben foglalkoztatottakkal, továbbá a minősített pedagógusokkal kapcsolatban a 

fenntartói nyilatkozatot arról, hogy az illetmények, bérek, és ezek járulékai teljes mértékben megfizetésre kerültek. A 37/C. § (7) 

bekezdés c) pont ca) alpontjára vonatkozó nyilatkozat hiányában vagy eltérő tartalmú nyilatkozat esetén az Igazgatóság a 

fenntartót a tárgyévben igénybe vett támogatás

– a 37/M. § szerinti – igénybevételi kamattal növelt visszafizetésére kötelezi.”

(2) Az R. 37/L. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha az elszámolással érintett évet megelőző év október 2-a és december 31-e között – az adott évre vonatkozó központi 

költségvetési törvényben meghatározott életkorú – első alkalommal óvodai jogviszonyt létesített gyermekek után az óvodai 

fenntartót az október 1-jei ténylétszám alapján igényeltnél több pedagógus után illetné meg átlagbér alapú támogatás, akkor a 

fenntartó a többlettámogatásra vonatkozó igényét az elszámolás benyújtásával egyidejűleg érvényesítheti.”



A Kormány 3/2015. (I. 28.) Korm. rendelete

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. 

(VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról – segédanyag

12. § Az R. 37/M. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az igénybevételi kamat mértéke

a) – ha az igényelt támogatásokról – a fenntartó a tárgyév

aa) június 30-áig lemond, a jegybanki alapkamat 50%-a,

ab) október 31-éig lemond, a jegybanki alapkamat,

b) a jegybanki alapkamat kétszerese, ha

ba) a visszafizetési kötelezettség az elszámolás során keletkezik, vagy

bb) a jogosulatlan igénybevételt az Igazgatóság a 37/O. § szerinti ellenőrzés során vagy az Állami 

Számvevőszék által végzett ellenőrzés alapján állapítja meg.”



A Kormány 3/2015. (I. 28.) Korm. rendelete

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. 

(VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról – segédanyag

13. § (1) Az R. 37/N. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az Igazgatóság által határozatban megállapított

a) fizetési kötelezettséget a fenntartó a határozat jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül köteles teljesíteni,

b) többlettámogatást az Igazgatóság a többlettámogatásra való jogosultságot megállapító döntését követő második havi támogatások

folyósításával egyidejűleg utalja a fenntartó részére.

(2a) Ha a (2) bekezdés szerint megállapított összeg az ezer forintot nem haladja meg, azt nem kell teljesíteni.”

(2) Az R. 37/N. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a §. a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az Igazgatóság a fizetési kötelezettség teljesítésére legfeljebb tizenkét havi részletfizetést engedélyezhet.

A részletfizetéssel érintett összeget a kérelem benyújtását megelőző félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamat terheli. A

részletfizetésben engedélyezett havi összeg a fenntartó kérelmére a folyósítandó támogatásból is levonható. A részletfizetési

kérelemről az Igazgatóság soron kívül dönt.

(4a) A részletfizetés iránti kérelemben részletesen be kell mutatni, hogy az egy összegben történő visszafizetés a köznevelési 

intézmény működtetését súlyosan veszélyeztetné, ennek keretében ki kell térni az intézményi kötelezettség vállalás jogcímenkénti

összegére, a tervezett fenntartói intézkedésekre, továbbá mellékelni kell a köznevelési intézmény elfogadott éves költségvetését és a 

bankszámlakivonatot a visszafizetési kötelezettséget megállapító határozathozatal napjára vonatkozóan valamennyi – a fenntartó 

saját és a köznevelési intézmény – fizetési számlájáról.”
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14. § (1) Az R. 37/O. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban hozott határozat tartalmazza:

a) a helyszíni ellenőrzéssel érintett köznevelési intézmények hivatalos nevét és OM azonosítóját, köznevelési intézményenként és feladat-

ellátási helyenként a támogatások igénybevételének alapjául szolgáló gyermek- és tanulólétszámot, a gyermek- és tanulóétkeztetéshez 

nyújtott támogatás esetén az átlaglétszámot és az ezek alapján számított pedagógus-, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörben foglalkoztatottak létszámát, továbbá a köznevelési intézmény működési engedélyének számát,

b) köznevelési intézményenként és feladat-ellátási helyenként a minősített pedagógusok létszámát előmeneteli rendszerben megállapított 

fokozat szerinti bontásban,

c) a megállapított támogatások körét, mértékét jogcímenként és köznevelési intézményenként, azon belül feladat-ellátási helyenként,

d) a fenntartónak megállapított támogatások teljes, valamint az egyes jogcímekre meghatározott összegét,

e) a részletfizetési kedvezmény lehetőségéről szóló tájékoztatást,

f ) a visszafizetés esetén követendő eljárásról, valamint a visszafizetésről és a kamatfizetésről szóló tájékoztatást.”

(2) Az R. 37/O. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Ha a felülvizsgálat eredményeként a fenntartót fizetési, visszafizetési kötelezettség terheli, alkalmazni kell a 37/N. § fizetésre, 

visszafizetésre, késedelmi kamat megállapítására, a részletfizetés szabályaira, valamint a nem teljesítés esetére vonatkozó 

rendelkezéseit.”
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15. § Az R. 37/Q. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház a működési támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani és a 

támogatás teljes összegét közneveléssel összefüggő feladatokra fordítani.”

16. § (1) Az R. 37/R. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A korrekcióra, illetve – ha a korrekció mértéke negatív – a korrekció megfizetésére a tárgyévben működési 

támogatásban részesült bevett egyház jogosult, illetve köteles. Ha a köznevelési intézmény fenntartását másik bevett 

egyházhoz tartozó fenntartó vette át, a korrekcióra, illetve a korrekció megfizetésére a köznevelési intézményt, 

tagintézményt, köznevelési alapfeladatot átvevő bevett egyház jogosult, illetve köteles. Ha a köznevelési intézmény, 

tagintézmény működési engedélyét visszavonták, vagy ha a köznevelési intézményt, tagintézményt, köznevelési 

alapfeladatot nem egyházi jogi személy vette át, a korrekció időarányosan a jogosultság fennállásáig és a ráfordítás 

arányában folyósítható, a bevett egyház azonban – ha a korrekció mértéke negatív – köteles a korrekció 

megfizetésére.”

(2) Az R. 37/R. §-a kiegészül a következő (4a) bekezdéssel:

„(4a) A korrekció eredményeként a bevett egyházat megillető vagy terhelő összeget az Igazgatóság a bevett egyházi 

fenntartó részére, a korrekcióval érintett évre jogerős döntéssel megállapított támogatás alapjául szolgáló 

létszámadatok figyelembevétel számított működési támogatás arányában hivatalból állapítja meg.”
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17. § Az R. 37/S. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„37/S. § (1) A hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó átlagbér alapú támogatás és tankönyvtámogatás igénylésére, megállapítására, 

folyósítására, változás-bejelentésére, elszámolására, ellenőrzésére és a kincstári adatszolgáltatásra a 37/A–37/P. §-nak az átlagbér 

alapú támogatásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni az e  §-ban meghatározott eltérésekkel.

(2) A bevett egyház a hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó átlagbér alapú támogatásra és tankönyvtámogatásra vonatkozó 

kérelmét

a) január 31-éig a tárgyévet megelőző év október 1-jei ténylétszám alapján,

b) június 30-áig a tárgyév szeptember 1-jétől hit- és erkölcstanoktatásra beiratkozott tanulók létszáma alapján nyújtja be.

(3) Ha a hit- és erkölcstanoktatásra beiratkozott tanulók szeptember 1-jei és tárgyév október 1-jei létszáma egymástól eltér, akkor a 

bevett egyház a támogatásra vonatkozó pótigényét vagy lemondását október 31-éig nyújtja be.

(4) A (2) bekezdés

a) a) pontjában foglalt igénylés alapján január–augusztus hónapokra 8/12 arányban,

b) b) pontjában foglalt igénylés alapján szeptember–december hónapokra 4/12 arányban állapítja meg az Igazgatóság a támogatást.

(5) A bevett egyházat megillető költségvetési támogatás megállapításáig az Igazgatóság előleget folyósít a tárgyév szeptember–

december hónapokra a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott létszámadat alapján.
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(6) A (4) bekezdés b) pontja alapján hozott határozatban megállapított költségvetési támogatás és a folyósított előleg közötti 

különbözet rendezésére a tárgyév október hónapjában kerül sor.

(7) A hit- és erkölcstanoktatás támogatására vonatkozó kérelmet a bevett egyház a kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságához 

nyújtja be.

(8) A bevett egyház a hit- és erkölcstanoktatás megszüntetésére, szüneteltetésére vonatkozó döntéséről és a megszüntetés, szüneteltetés 

tervezett kezdő időpontjáról a döntést követő nyolc napon belül értesíti a kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságát és az állami 

iskola fenntartóját.

(9) Az állami iskola fenntartója a hit- és erkölcstanoktatás megtartását igazoló nyilatkozatát január 15-éig, a (8) bekezdés szerinti 

esetben a megszüntetéstől, szüneteltetéstől számított 15 napon belül az érintett iskolák szerinti bontásban küldi meg a bevett 

egyháznak. A nyilatkozat tartalmazza az érintett iskola hivatalos nevét, OM azonosítóját, az oktatásban részt vett tanulók számát 

feladat-ellátási hely, évfolyamonkénti és csoportonkénti bontásban és a ténylegesen megtartott hit- és erkölcstanórák számát. 

(10) A hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó tankönyvtámogatást a kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága folyósítja.

(11) A hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó támogatás igénylésekor és az elszámolásakor nem kell alkalmazni a 37/B. § (1) bekezdés 

d) pontjában meghatározottakat, továbbá a bevett egyház nem kötelezhető a hit- és erkölcstanoktatásban résztvevő tanulók oktatási 

azonosító számának megadására.”
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18. § Az R. a következő 50/F. §-sal egészül ki:

„50/F. § A 2015. évre az átlagbér alapú támogatások igénylésével egyidejűleg a fenntartó 

a fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatott minősített 

pedagógusok 2015. január 1-jei létszámát közli az Igazgatósággal. A fenntartó a 

minősített pedagógusok létszámát köznevelési intézményenként adja meg.

A részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógus esetében a pedagógus munkaidejének a 

teljes munkaidőhöz viszonyított arányában két tizedesre kerekítve kell megállapítani a 

pedagógus létszámot.”
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19. § Az R.

a) 37/D. § (6) bekezdésében az „adatokat a KIR-ből” szövegrész helyébe az „adatokat szükség esetén a KIR-ből” szöveg,

b) 37/E. § (1) bekezdésében a „február 15-éig” szövegrész helyébe a „május 15-éig” szöveg,

c) 37/E. § (1) bekezdésében az „alap- és szakfeladat” szövegrész helyébe a „kormányzati funkció” szöveg,

d) 37/H. § (1) bekezdésében a „ha a köznevelési intézmény” szövegrész helyébe a „ha a 37/C. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatában, 

a köznevelési intézmény” szöveg,

e) 37/L. § (3) bekezdésében a „tárgyévet megelőző év október 1-jén, illetve a tárgyév október 1-jén” szövegrész helyébe a „tárgyév 

október 1-jén” szöveg,

f ) 37/L. § (5) bekezdésében a „nem tesz eleget” szövegrészek helyébe a „nem teljes körűen tesz eleget” szöveg,

g) 37/M. § (6) bekezdésében a „támogatások igénybevételét” szövegrész helyébe a „támogatások jogosulatlan igénybevételét” szöveg,

h) 37/N. § (1) bekezdés a) pontjában az „a)–c)” szövegrész helyébe az „a)–d)” szöveg,

i) 37/N. § (5) bekezdésében a „nem tesz eleget” szövegrész helyébe a „határidőben nem tesz eleget” szöveg,

j) 37/P. §-ában a „március 20-áig” szövegrész helyébe a „július 20-áig” szöveg,

k) 37/P. §-ában a „március 1-jéig” szövegrész helyébe a „június 1-jéig” szöveg

lép.



A Kormány 3/2015. (I. 28.) Korm. rendelete

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. 

(VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról – segédanyag

20. §

Hatályát veszti az R. 37/R. § (3) bekezdésében a „nemzetiségi önkormányzat és 

a” szövegrész.

21. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 18 

órakor lép hatályba. 

E rendelet hatályba lépésének időpontja: 2015.01.28

Kivéve:

(2) A 4. § 2015. március 1-jén lép hatályba.
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