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A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság), 

mint a nem állami intézményfenntartó költségvetési támogatása ellenőrzése ügyében finanszírozási 

különbözet megállapítására jogosult szerv, a Világi Zsidó Iskola Alapítvány (1121 Budapest, 

Budakeszi út 48.; adószáma: 19014331-1-43) intézményfenntartó (a továbbiakban: Fenntartó) által 

fenntartott köznevelési intézményben ellátott feladatokra tekintettel igénybevett támogatással 

összefüggésben a finanszírozási különbözet megállapítása tárgyában indított eljárásban az alábbi 

 

HATÁROZATOT  

hozza. 

A Fenntartó részére a 2018. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra Magyarország 

2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: 2018. évi Kvtv.) 

alapján folyósított támogatás igénybevételének jogszerűségére és szabályszerűségére irányuló 

hatósági ellenőrzés megállapításai alapján - a Fenntartó 2018. évi elszámolásáról hozott  

BPM-ÁHI/2592-4/2019. számú határozatban foglaltakhoz képest - a Fenntartót a 2018. évi Kvtv.  

 2. melléklet II.1. az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül 

segítők bértámogatása jogcímen 294.600 Ft, 

 7. melléklet I. a pedagógus munkakörben, illetve a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörben foglalkoztatottak után járó átlagbér alapú támogatás 

 4.aa) általános iskolában 1.952167 Ft, 

 4.ab) gimnáziumban 156.333 Ft,  

 4.b) a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő-oktató 

munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után 1.415.500 Ft visszafizetési 

kötelezettség terheli, míg a 
 

 7. melléklet 4.d) kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 

29.700 Ft többlettámogatás illeti meg. 

Az ellenőrzés megállapításai alapján a vizsgált jogcímek és intézmény tekintetében a 

Fenntartó terhére a vizsgált időszakra összesen 3.788.900 Ft, azaz hárommillió-

hétszáznyolcvannyolcezer-kilencszáz forint finanszírozási különbözetet állapítok meg. 

Fenntartót a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: 229/2012. Korm. rendelet) 37/M. § (1) bekezdése szerint a vizsgált 

időszakban jogosulatlanul igénybevett támogatás után 2020. július 24-ig 92.741 Ft igénybevételi 

kamatfizetési kötelezettség terheli. 
 

A visszafizetési kötelezettség összege után ezen határozat meghozatalát követő naptól a 

visszafizetés napjáig fizetendő – a jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd részével megegyező 

mértékű (155,34 Ft) – igénybevételi kamat összegét a Fenntartónak kell meghatároznia és 

megfizetnie. 
 

A Fenntartó a vizsgált időszakra megállapított 3.788.900 Ft finanszírozási különbözetet és 

92.741 Ft igénybevételi kamatot, összesen 3.881.641 Ft-ot, azaz hárommillió-

nyolcszáznyolcvanegyezer-hatszáznegyvenegy forintot, valamint 2020. július 25-től a teljesítés 

napjáig számított kamatot ezen határozat véglegessé válásától számított 8 napon belül köteles 
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a 10032000-01220328-50002296 számú, „Szakmai költségvetési fejezeti alsz-EMMI KÖZNEV 

támogatás Kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság” elnevezésű számlára megfizetni. 
 

Amennyiben a Fenntartó visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a 

késedelembe esés napjától a jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd részével megegyező 

mértékű késedelmi pótlékot fizet addig a napig, amíg fizetési kötelezettségét nem teljesíti. 

A Fenntartó kérelemére az Igazgatóság a fizetési kötelezettség teljesítésére legfeljebb tizenkét havi 

részletfizetést engedélyezhet. A fizetési kedvezmény iránti kérelem a teljesítési határidő lejárta előtt 

nyújtható be. 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 dönt. 

A részletfizetésre irányuló kérelmet az Igazgatóság számára elektronikus úton kell benyújtani az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) alapján. 

Ha a Fenntartó nem részesül teljes személyes illetékmentességben, a fizetési kedvezmény iránti 

kérelem illetékének mértéke 3.000 Ft (általános tételű eljárási illeték). A Fenntartónak elektronikus 

ügyintézés esetén a részletfizetéshez kapcsolódó illetéket elektronikus fizetési és elszámolási 

rendszeren keresztül vagy átutalással a 10032000-01012004-00000000 számú „Illetékek bevételi 

számla” elnevezésű számla javára kell megfizetnie. 

Amennyiben a Fenntartó az általa jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatással 

összefüggésben keletkező visszafizetési kötelezettségét az Igazgatóság, mint támogató által 

meghatározott határnapig nem teljesíti, illetve annak részletekben történő teljesítése esetén a 

részletfizetési kötelezettségét elmulasztja, a visszafizetendő összeget és annak kamatait az állami 

adóhatóság a támogató megkeresésére adók módjára behajtandó köztartozásként hajtja be. 

Az eljárás során költség nem merült fel. 
 

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Államkincstárhoz címzett 

fellebbezésnek van helye. Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdése alapján csak elektronikus úton nyújtható be 

a Magyar Államkincstár MAKPER Hivatali Kapuján (KRID: 434024334) keresztül a 

https://szuf.magyarorszag.hu weboldalon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a 

KÖZIGAZGATÁS, JOG / Kérelem benyújtása menüpontban) megtalálható „HKÉR - Az egyházi, 

nemzetiségi önkormányzati és nem állami humánszolgáltatást nyújtó fenntartók támogatásával 

kapcsolatos keresetlevelek, fellebbezések, fizetési kedvezmény iránti kérelmek, beadványok” 

elnevezésű űrlap igénybevételével. 
 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő 

okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A 

fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az 

elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem 

hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról 

lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza. 

A határozat elleni fellebbezés illetékmentes. 
 

INDOKOLÁS  
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 54. § (1) bekezdés a) 

pontjában és a 229/2012. Korm. rendelet 37/O. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 

Igazgatóság hatósági ellenőrzés keretében 2020. június 10-től 2020. július 10-ig a Fenntartó által 

2018. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra az általa fenntartott köznevelési 

intézményben ellátott feladatok alapján, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 

2017. évi C. törvény 2. melléklet II.1., a 7. melléklet I. 4. a), aa), ab), ac), b), d), a III., az V.1. 

https://szuf.magyarorszag.hu/
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pontja alapján a 2. melléklet III.5.a) és az V.2. pontja szerinti jogcímen igénybevett és elszámolt 

költségvetési támogatás igénybevételének és felhasználásának jogszerűségére irányuló 

dokumentum alapú ellenőrzést végzett. 

A fenti helyszíni ellenőrzéssel érintett köznevelési intézmény (a továbbiakban: Intézmény):  

Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Zenei Alapfokú 

Művészeti Iskola (székhely: 1121 Budapest, Budakeszi út 48; telephely: 1121 Budapest, Budakeszi 

út 46/B.)  

 OM azonosítója: 034 905 

 működési engedély száma: BP-05/109/00331-10/2017. 
 

Az Igazgatóság az ellenőrzés elősegítése érdekében kérte a Fenntartótól a 2018. évi elszámolásban 

szereplő adatok részletezését tartalmazó táblázatok kitöltését és az ellenőrzés megkezdéséig a 

portálra való feltöltését. A Fenntartó az alábbi táblázatokat töltötte fel, amelyek figyelembevételével 

történnek az adott jogcímnél leírt megállapítások: 

Óvoda: 

- A 2018/2019. nevelési évben vezetett nyilvántartásokban szereplő óvodai nevelésben részesülő 

gyermekek adatai (a továbbiakban 1. számú Tanúsítvány) 

Általános iskola: 

- Tanúsítvány az általános iskolai oktatásban résztvevők számának meghatározásáról a vizsgált 

időszakban (a továbbiakban: 5. számú Tanúsítvány) 

- A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő foglalkoztatottak adatai a vizsgált időszakban, 

általános iskola és gimnázium (a továbbiakban: 6. számú Tanúsítvány) 

- A minősített pedagógusok kiegészítő támogatása – 2016.12.31. általános iskola (a továbbiakban 8. 

számú Tanúsítvány) 

- A minősített pedagógusok kiegészítő támogatása – 2017.12.31. általános iskola (a továbbiakban 9. 

számú Tanúsítvány) 

Gimnázium: 

- Tanúsítvány a gimnáziumi oktatásban résztvevők számának meghatározásáról a vizsgált 

időszakban (a továbbiakban: 10. számú Tanúsítvány) 

- A minősített pedagógusok kiegészítő támogatása – 2016.12.31. középiskola (a továbbiakban 12. 

számú Tanúsítvány) 

- A minősített pedagógusok kiegészítő támogatása – 2017.12.31. középiskola (a továbbiakban 13. 

számú Tanúsítvány) 

AMI: 

- A minősített pedagógusok kiegészítő támogatása – 2016.12.31. alapfokú művészeti iskola (a 

továbbiakban 18. számú Tanúsítvány) 

valamint 

- Tanúsítvány - Ingyenes tankönyv (a továbbiakban: 19. számú Tanúsítvány) 
 

A dokumentum alapú hatósági ellenőrzés során készült, az azt lezáró BPM-ÁHI/3030-5/2020. 

számú jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) 2020. július 10-ei – hivatali kapun keresztül 

történő - megküldésével az Igazgatóság tájékoztatta a Fenntartót az ellenőrzés megállapításairól és a 

finanszírozási különbözet okairól. Az iratot a Fenntartó 2020. július 10-én átvette. 
 

A hatósági ellenőrzés során készült jegyzőkönyvben foglalt megállapítások alapján a finanszírozási 

különbözet megállapítására 2020. július 10. napján az Igazgatóság hivatalból eljárást indított, 

amelyről a Fenntartót az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 104. § (1) bekezdés e) pontja alapján a BPM-ÁHI/3030-6/2020. számú 

végzésben értesítette.  
 

Az ügyintézési határidő az Ákr. 50. § alapján 60 nap. 
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Finanszírozási különbözet megállapítására a következők miatt került sor: 
 

Az Áht. 53/A. § (1)-(2) bekezdése a következőt tartalmazza:  

 

„53/A. § (1) A költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem 

rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogató a költségvetési támogatást visszavonhatja, a 

támogatási szerződéstől elállhat, azt felmondhatja vagy kezdeményezheti annak módosítását. 

(2) A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem 

rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási 

szerződéstől történő elállás vagy annak felmondása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe 

vett költségvetési támogatás összegét a Kormány rendeletében meghatározott ügyleti kamattal, 

késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Az államháztartás 

központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettet kamatfizetési kötelezettség nem 

terheli.” 
 

Óvoda: 
 

I. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 

bértámogatása (2018. évi Kvtv. 2. melléklet II.1. pontja) 

„II.1 A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), 

valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: köznevelési Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó 

jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési 

önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok 

nevelőmunkáját közvetlenül segítők (a továbbiakban: segítő) béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális 

hozzájárulási adóhoz.” 

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézmény(ek)ben foglalkoztatott, 

az Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után 

illeti meg…”. 

A 2018. évi Kvtv. 2. melléklet II.4. pontja szerint: 

„A II.1., II.2. és II.4. pont szerinti támogatás 50%-ára jogosult az önkormányzat, ha az óvoda napi 

nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát.” 
 

Az Óvoda 5 csoporttal, 8 órát meghaladó nyitva tartással (7.00 – 17.30) működött, melynek tényét 

az óvodai törzskönyv alátámasztotta. 
 

Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása 

(2018. évi Kvtv. 2. melléklet II.1.a) alpontja)  

„a) Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve a sajátos nevelési 

igényű gyermekeket is) 

Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása a 2017/2018. és a 2018/2019. 

nevelési évek köznevelési statisztikai tényleges nyitó létszám adatai alapján történik. 

Számításba kell venni továbbá mindazon gyermekeket, beleértve a krízisközpontban vagy a titkos 

menedékházban elhelyezett ellátásra tekintettel ideiglenes óvodai jogviszonyt létesített gyermekeket is, 

[…] 

- akik 2018. december 31-éig, vagy - az Nkt. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén - a 

felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a 2018/2019. nevelési 

évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést, valamint 

- akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2018/2019. nevelési évben legkésőbb december 

31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe. 

Nem igényelhető támogatás 

[…] 

- a 2018/2019. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2018. augusztus 31-éig 

betöltik, 

kivéve, ha az Nkt. 45. § (2) bekezdése alapján a gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható. 
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Az óvodai nevelésben részesülő integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek számát az Nkt. 

47. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint kell figyelembe venni.

Nem igényelhető támogatás továbbá azon gyermekek után, akik esetében az intézmény óvodai 
neveléshez kapcsolódó tandíjat állapít meg, továbbá akinek a jegyző vagy a fenntartó felmentést adott

a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. […]”

2018. szeptember 1 – 2018. december 31. közötti időszakra vonatkozó megállapítások 
(a 2018. október 1-jei gyermeklétszám alapján) 

A Fenntartó a 2018. évi elszámolásában a vizsgált időszakra vonatkozóan 2018. október 1-jei 

időpontban 113 főt tüntetett fel. Az 1. számú Tanúsítványban szintén 113 fő szerepelt. 

A tanügyi nyomtatványok vizsgálata alapján az 1. számú Tanúsítványban feltüntetett gyermekek 

közül X. Xxx (6. sorszám, szül. idő: 2016.02.25., jogviszony kezdete: 2018.05.08.) és X. Xxx  (10. 

sorszám, szül. idő: 2016.02.14., jogviszony kezdete: 2018.05.08.) nem vehető figyelembe a Köznev. 

tv. 8. § (1) bekezdése alapján, mert a felvételüktől számított fél éven belül nem töltötték be a 

harmadik életévüket. (-2 fő)  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.) 8. § (1) 

bekezdése szerint: 

„8. § (1)  Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely 

a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az 

óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül 

betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több 

településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető." 

A 2018. október 1-jei időpontban elfogadott gyermeklétszám 111 fő (113-1), amely 2 fővel 

kevesebb az elszámolás során elfogadott létszámnál. 

Az óvodapedagógusok létszámának meghatározása (2018. évi Kvtv. 2. melléklet II.1.b) alpontja) 

„b) A számított óvodapedagógus és az óvodapedagógus nevelőmunkáját közvetlenül segítők 

létszámának meghatározása 

Az óvodapedagógus létszám meghatározása a következő képlettel történik: 

2018/2019. nevelési évre: 

Psz2 = (L2 /Cs) * Feh2 + Vk2 + Op2 

ahol: 

Psz1; Psz2 = a 2017/2018., illetve a 2018/2019. nevelési évre számított óvodapedagógusok létszáma, 

egy tizedesre kerekítve, 

L1; L2 = a 2017/2018., illetve a 2018/2019. nevelési évben szervezett csoport(ok)ban az a) pont 

szerinti összes gyermeklétszám, 

Cs = csoport átlaglétszám 20 fő, 

Feh1; Feh2 = foglalkozási együttható az 50 órában egységesen meghatározott, óvodai foglalkoztatási 

időkeret, az Nkt. szerinti pedagógus heti kötelező óraszám, illetve kötött munkaidő 

figyelembevételével: 1,62. 

Vk1; Vk2 = vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám a 2017/2018., illetve a 

2018/2019. nevelési évben (két tizedesre kerekítve). 

Op1; Op2 = az Nkt. 61. § (3) bekezdése alapján az intézmény alapító okirata szerint 500 fő férőhelyet 

elérő vagy azt meghaladó intézményeknél kötelezően alkalmazandó óvodapszichológusok létszáma a 

2017/2018., illetve a 2018/2019. nevelési évben (egy tizedesre kerekítve).” 

2018. évi Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 4.a) pontja szerint: 

„a) Vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám számítása 

2018/2019. nevelési évre: 
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ahol: 

Vk1; Vk2 = a 2017/2018., illetve a 2018/2019. nevelési évben a vezetői órakedvezményből adódó 

létszámtöbblet, 

V1; V2 = az Nkt. 1. melléklete szerinti vezetők kötelező létszáma, de legfeljebb 

- 2018. év első 8 hónapjában a 2017/2018. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) köznevelési statisztika 

szerint ténylegesen foglalkoztatott,+ 

- 2018. év utolsó 4 hónapjában a 2018/2019. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) köznevelési statisztikai 

állapotra becsült 

vezetői létszám. 

Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a köznevelési statisztikában szerepeltetett 

vezetői létszám alapján történik. 

Vi1; Vi2 = a V1 és V2 vezetői létszámra - az Nkt. 5. mellékletében - megállapított kötelező nevelési 

óraszámának, óvodai foglalkozásai számának összege.” 

A Köznev. tv. 5. melléklet: 
 

Az intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető, tagintézményvezető-helyettes, 

intézményegységvezető-helyettes heti tanóráinak száma (óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak 

száma)  
 

 A  B  C  D  E 

 Intézménytípus  legalább 450 fő 

gyermek-, 

tanulólétszám 

 200-449 fő 

közötti 

gyermek-, 

tanulólétszám 

 50-199 fő 

közötti 

gyermek-, 

tanulólétszám 

 50 fő alatti 

gyermek-, 

tanulólétszám 

 Óvoda  20  22  24  26 
 

A Fenntartó 2018. évi elszámolásában szeptember és december közötti időszakra 113 fő 

gyermeklétszám figyelembevételével számított 9,4 fő óvodapedagógus létszám szerepel.  
 

A Fenntartó által kitöltött 2. számú Tanúsítványon olyan 1 fő jogviszonnyal rendelkező 

óvodapedagógust tüntetett fel 2018. év szeptember-december hónapokra vonatkozóan, aki 

kinevezett intézményegység-vezető is egyben. 

A vizsgálat során az óvodapedagógus megfelelő foglalkoztatását alátámasztó dokumentumok, a 

végzettséget igazoló dokumentumok rendelkezésre álltak, azok összhangban vannak a 2. számú 

Tanúsítványban közölt adatokkal.  
 

Az óvodavezetői feladatokat M. Szonja Ágnes látta el. A munkaügyi dokumentumok alapján az 

intézményegység-vezető kinevezése megfelelt a jogszabályi előírásoknak.  

A vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet meghatározása a 2018. évi Kvtv. 2. 

melléklet Kiegészítő szabályok 4.a) alpontja alapján:  
 

A vezetői kedvezményből adódó létszámtöbblet meghatározása a fentebb feltüntetett képlet 

segítségével az elfogadott 111 fő gyermeklétszám figyelembevételével a Köznev. tv. alapján 1 fő 

intézményegység-vezető, a kötelező foglalkozásainak száma 24 óra. 
 

A vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet:  

Vk2= 1*[1-(24/32)]= 0,25, azaz két tizedesre kerekítve 0,25 fő. 
 

Az óvodapedagógusok számított létszámának meghatározása:  
 

Az Intézmény nem alkalmazott óvodapszichológust, azaz az Op=0. 

Psz2=(L2/Cs)*Feh2+Vk2+Op2, azaz [(111/20)*1,62+0,25+0=9,241 ~ 9,2] 
 

Az Igazgatóság megállapításai alapján a számított óvodapedagógus létszám egy tizedesre 

kerekítve 2018. szeptember és 2018. december közötti időszakra vonatkozóan 9,2 fő, amely 0,2 

fővel kevesebb az elszámolásban közölt létszámnál. 
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Iskola: 

I. A pedagógusok, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők átlagbére és közterhei

elismert együttes összegének meghatározása a 2018. évi Kvtv. 7. melléklet I.4.a) pontja

szerint:

„4. Az iskolában, a kollégiumban, a gyógypedagógiai, a konduktív pedagógiai nevelési-oktatási, 

valamint a pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógusok, valamint a nevelő és oktató 

munkát közvetlenül segítők átlagbére és közterhei elismert együttes összegének meghatározása 

a) A pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató

munkát közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege

aa) általános iskolában 4 505 000 forint/számított létszám/év,

ab) gimnáziumban, szakgimnáziumban (szakképzési és nem szakképzési évfolyamon egyaránt),

művészeti szakgimnáziumban, szakközépiskolában - beleértve a Köznevelési és Szakképzési

Hídprogramot és az érettségire való felkészítő évfolyamokat is -, szakiskolában és készségfejlesztő

iskolában, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben és köznevelési

intézményben működő utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat esetén 4 690 000

forint/számított létszám/év,

ac) alapfokú művészeti iskolában főtárgy szerinti egyéni és csoportos foglalkozás keretében való

részvétel esetében 4 405 000 forint/számított létszám/év,”

II. A finanszírozott pedagóguslétszám megállapításához szükséges a nevelési-oktatási

intézménybe járó, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek,

tanulók létszámának meghatározása a 2018. évi Kvtv. 7. melléklet I.5. pontja szerint.

„a) A tanulólétszám meghatározásánál a nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali oktatás 

munkarendje szerint oktatott tanulót, továbbá a fejlesztő nevelésben-oktatásban részt vevő tanulót egy 

tanulóként, az esti oktatás munkarendje szerint tanulók számát kettővel, a levelező oktatás 

munkarendje szerint tanulók számát öttel elosztva, a kollégiumban ellátott - a nappali rendszerű 

iskolai oktatásban, vagy a nappali oktatás munkarendje szerint oktatott - tanulót egy tanulóként kell 

figyelembe venni. 

[…] 

c) Az alapfokú művészetoktatásban azt a tanulót lehet egy főként figyelembe venni, akinek a számára

egy tanszak vonatkozásában legalább heti négy tanóra kerül megszervezésre. Azokat a tanulókat, akik

számára heti kettő vagy három tanóra kerül megszervezésre, kettővel elosztva lehet figyelembe venni,

más esetben a tanuló nem vehető figyelembe.

d) Az alapfokú művészetoktatás kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali

munkarend (a továbbiakban: együtt: nappali oktatás) szerint oktatott enyhe értelmi fogyatékos,

beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két főként, a

mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy

halmozottan fogyatékos tanulót három főként kell számításba venni, ha a nevelésük, oktatásuk a többi

tanulóval együtt történik. Ha az óvodában, a nappali rendszerű iskolai oktatásban a sajátos nevelési

igényű gyermek, tanuló számára az egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs

foglalkoztatást nem saját alkalmazottjával (vagy óraadó pedagógussal), hanem utazó

gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat igénybevételével láttatja el az intézmény, az integráltan

oktatott sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló csak egy főként vehető figyelembe.

e) A gyermek- és tanulólétszám meghatározása fel adatellátási helyenként két tizedesre történik.”

2018. szeptember 1 – 2018. december 31. közötti időszakra vonatkozó megállapítások

(a 2018. október 1-jei tanuló létszám alapján) 

Általános iskolában 

A Fenntartó a 2018. évi elszámolásában a vizsgált időszakra vonatkozóan a 2018. október 1-jei 

időpontban 488 fő tanulót tüntetett fel, melyből a számított létszám – tekintettel a sajátos nevelési 

igényű tanulókra – 492 fő [(484 fő x 1) + (4 fő x 2)]. Az 5. számú Tanúsítványban a támogatással 

összefüggésben 488 fő szerepelt. 

Nem vehető figyelembe X. Xxx (141. sor, 3. osztály), X. Xxx (201. sor, 4. osztály), X. Xxx (216. 

sor, 4. osztály), X. Xxx (227. sor, 4. osztály), X. Xxx (234. sor, 4. 
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osztály), X. Xxx (256. sor, 4. osztály), X. Xxx (268. sor, 5. osztály), X. Xxx (274. sor, 5. osztály), 

X. Xxx (279. sor, 5. osztály), X. Xxx (317. sor, 5. osztály), X. Xxx (324. sor, 6. osztály), X. Xxx  

(333. sor, 6. osztály), X. Xxx (344. sor, 6. osztály), X. Xxx (376. sor, 6. osztály) és X. Xxx (380. 

sor, 6. osztály) a 2018. évi Kvtv. 7. melléklet VI. Kiegészítő szabályok 9.b) pontja alapján, mivel 

szülői kérésre, igazgatói határozat alapján valamennyien magántanulók a 2018/2019. tanévben. (-15 

fő) 

A 2018. évi Kvtv. 7. melléklet VI. Kiegészítő szabályok 9.b) pontja szerint: 

„9. Nem igényelhető támogatás olyan gyermek, tanuló után, aki 

b) szülői vagy saját kérésre magántanuló,…”

Az ellenőrzés megállapításai alapján a tanulók figyelembe vehető tényleges létszáma 473 fő 

(488-15). 

Az általános iskolában 4 fő sajátos nevelési igényű tanuló - a szakértői bizottság véleménye alapján 

– integrált oktatása folyt.

A megvizsgált szakvélemények alapján a Tanúsítványban szereplő létszámok kerültek elfogadásra: 

4 fő enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos 

nevelési igényű tanuló, akik 2 főként vehetőek figyelembe. A számított tanulói létszám 477 fő [(469 

fő x 1) + (4 fő x 2)].  

A 2018. október 1-jei időpontban 473 fő tényleges létszám vehető figyelembe, melyből a 

számított létszám – tekintettel a sajátos nevelési igényű tanulókra – 477 fő, amely 15 fővel 

kevesebb az elszámolásban feltüntetett 492 fős létszámnál. 

Gimnáziumban, nappali rendszerű oktatás 

A Fenntartó a 2018. évi elszámolásában a vizsgált időszakra vonatkozóan a 2018. október 1-jei 

időpontban 219 fő tanulót tüntetett fel, melyből a számított létszám – tekintettel a sajátos nevelési 

igényű tanulókra – 226 fő [(213 fő x 1) + (5 fő x 2) + (1 fő x 3)]. A 10. számú Tanúsítványban a 

támogatással összefüggésben 220 fő szerepelt. 

Nem vehető figyelembe X. Xxx (57. sor, 9. osztály) a 2018. évi Kvtv. 7. melléklet VI. Kiegészítő 

szabályok 7. és 13. pontjai, illetve a 229/2012. Korm. rendelet 37/B. § (1) bekezdésének c) pontja 

alapján, mivel az osztálynaplóban osztályzata nincs, hiányzásait nem vezették. (-1 fő) 

2018. évi Kvtv. 7. melléklet VI. Kiegészítő szabályok 7. és 13. pontja: 

„7. A támogatások igénybevétele és elszámolása a köznevelési statisztikai adatokra és az azt 

megalapozó tanügyi okmányokra, vagy a támogatást megalapozó egyéb okmányokra, analitikus 

nyilvántartásokra épül. Az igénylésnél és annak elbírálása során figyelembe kell venni az Nkt., a 

szakképzésről szóló törvény, valamint ezek végrehajtási rendeleteiben foglalt előírásokat. Nem 

korlátozzák az igénybevételt az Nkt.-nak a maximális csoport- vagy osztálylétszám betartására 

vonatkozó követelményei.” 

„13. A nevelési-oktatási és pedagógiai szakszolgálati intézménynek a tanügyi nyilvántartásaival - 

beleértve a nyilatkozatokat, határozatokat is - kell igazolnia, hogy a gyermeket, tanulót felvette és 

biztosította részére az előírt szolgáltatások igénybevételét.” 

A 229/2012. Korm. rendelet 37/B. § (1) bekezdés a következőt tartalmazza: 

„37/B. § (1) 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, 

a) aki szerepel a felvételi és mulasztási vagy beírási naplóban,

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

felvételi előjegyzési naplóban,

c) akinek jelenlétéről, távolmaradásáról külön jogszabályban meghatározott nyilvántartást vezetnek és
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d) aki rendelkezik oktatási azonosító számmal.” 
 

Az ellenőrzés megállapításai alapján a tanulók tényleges létszáma 219 fő (220-1). 
 

A gimnáziumban 6 fő sajátos nevelési igényű tanuló - a szakértői bizottság véleménye alapján – 

integrált oktatása folyt.  
 

A megvizsgált szakvélemények alapján nem fogadható el P. Sára sajátos nevelési igényű tanulóként 

a 2018. október 1-jei időpontban, mivel a 2015.01.06-án kelt, 17142/14-15. nyilvántartási számú 

szakvéleménye szerint a 2017/2018. tanévben felülvizsgálaton kellett volna megjelennie. Az 

Intézmény a felülvizsgálatot 2018.11.08-i keltezésű levelében kérte meg, az újabb szakvélemény 

2019.04.04-i dátummal készült el. (-1 fő) 
 

Fentiek alapján 4 fő enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral 

küzdő sajátos nevelési igényű tanuló, akik 2 főként, 1 fő pedig mozgásszervi, érzékszervi, 

középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos 

tanuló, aki 3 főként vehető figyelembe. A számított tanulói létszám 225 fő [(214 fő x 1) + (4 fő x 2) 

+ (1 fő x 3)].  
 

A 2018. október 1-jei időpontban a tényleges létszám 219 fő, melyből a számított létszám – 

tekintettel a sajátos nevelési igényű tanulókra – 225 fő, amely 1 fővel kevesebb az 

elszámolásban feltüntetett létszámnál. 

 

III. Finanszírozott pedagóguslétszám meghatározása (2018. évi Kvtv. 7. melléklet I.6. pontja) 
 

„6. A finanszírozott pedagógus létszám meghatározása 

A finanszírozott pedagóguslétszám meghatározásához az állam által fenntartott intézmény pedagógus-

munkakörben foglalkoztatottjainak és az általa fenntartott iskolába, gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai nevelési-oktatási intézménybe felvett gyermekeknek, tanulóknak, továbbá kollégiumban 

elhelyezett tanulóknak, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek, 

tanulók heti átlaglétszámának aránya köznevelési intézménytípusonként:” 
 

Általános iskolában (2018. évi Kvtv. 7. melléklet I.6.a) pontja) 
 

„a) általános iskolában 11,8 fő tanulónként 1 fő pedagógus,…” 
 

Fenntartó a 2018. évi elszámolásában a 2018. október 1-jei időpontra vonatkozóan 492 fő számított 

tanulólétszám alapján 41,7 fő (492/11,8) finanszírozott pedagóguslétszámot tüntetett fel.  

Az ellenőrzés által megállapított 2018. október 1-jei 477 fő számított tanulólétszám 

figyelembevételével a finanszírozott pedagógus létszám 40,4 fő (477/11,8), amely 1,3 fővel 

kevesebb az elszámolásban szereplő adatnál. 
 

Gimnáziumban (2018. évi Kvtv. 7. melléklet I.6.b) pontja) 
 

„b) gimnáziumban - beleértve a hat és nyolc évfolyammal működő gimnáziumokat is - 12,5 fő 

tanulónként 1 fő pedagógus,…” 
 

Fenntartó a 2018. évi elszámolásában a 2018. október 1-jei időpontra vonatkozóan 226 fő számított 

tanulólétszám alapján 18,1 fő (226/12,5) finanszírozott pedagóguslétszámot tüntetett fel.  

Az ellenőrzés által megállapított 2018. október 1-jei 225 fő tanulólétszám figyelembevételével a 

finanszírozott pedagógus létszám 18 fő (225/12,5), amely 0,1 fővel kevesebb az elszámolásban 

szereplő adatnál. 

 

IV. Nevelő-, oktató munkát segítők számának meghatározása 
 

A 2018. évi Kvtv. 7. melléklet VI. Kiegészítő szabályok 21-22. pontja alapján: 
 

„21. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörben foglalkoztatottak számított létszámán azok teljes munkaidőre átszámított létszámát kell 

érteni, továbbá, ha munkakörük több köznevelési alapfeladat ellátásához is kapcsolódik, az I. pont 4. 
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alpont a) pontjai közül azon jogcímen kell őket figyelembe venni, ahol a legmagasabb az intézményben 

nevelt, oktatott gyermekek, tanulók létszáma. 

22. Az I. pont 4. alpont a) és b) pontjában rögzített támogatás szempontjából nevelő és oktató munkát

közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottaknak a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint elismerhető létszáma

vehető figyelembe, de legfeljebb

− a 2018. év első nyolc hónapjában a 2018. január 1-jén ténylegesen foglalkoztatott nevelő és oktató

munkát közvetlenül segítők átlagos létszáma,

− a 2018. utolsó négy hónapjában az erre az időszakra becsült nevelő és oktató munkát közvetlenül

segítők átlagos létszáma,

egy tizedesre kerekítve. Az év végi elszámolás mindkét tanév tekintetében a 2018. évben havonta,

ténylegesen foglalkoztatott nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők teljes munkaidőre átszámított

és egy tizedesre kerekített átlagos létszáma alapján történik.”

2018. január - december közötti időszak 

Pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő-, oktató munkát 

segítők számának meghatározása (2018. évi Kvtv. 7. melléklet I.4.b) pontja) 

„b) Az iskolában, a kollégiumban, a gyógypedagógiai, a konduktív pedagógiai nevelési-oktatási, 

valamint a pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus szakképzettséggel vagy 

szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének és 

közterheinek elismert összege 2 831 000 forint/számított létszám/év.” 

A Fenntartó a 2018. évi elszámolásában 2018. január - augusztus és 2018. szeptember - december 

hónapokra vonatkozóan 4,7 fő segítőt (1 fő iskolatitkár, 1 fő könyvtáros, 1 fő rendszergazda, 1 fő 

pedagógiai asszisztens általános iskolában és 0,7 fő laboráns) tüntetett fel. 

 A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról (a továbbiakban: 326/2013. Korm. rendelet) 4. melléklet tartalmazza a nevelő és 

oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszámát. 

A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma 

 A  B  C 

 1  Munkakör  Feltétel  Létszám 

 2  iskolatitkár  intézményenként, ahol a tanulók létszáma eléri a 100 

főt: továbbá 450 tanulónként további 

 1 

4 
laboráns a köznevelés ötödik 

évfolyamától 

az 5-12. évfolyamon tanulók létszámát figyelembe 

véve 250 tanulónként 
1 

5 
pedagógiai asszisztens általános 

iskolában 
250 tanulónként 1 

7 könyvtáros 

ha az intézményben van könyvtár, de 

könyvtárostanárt/tanítót nem alkalmaznak, akkor 251-

1000 tanuló között 

1 

28 rendszergazda 
általános, középfokú iskolánként 251-750 tanuló 

között 
1 

Fenntartó a 326/2013. Korm. rendelet 4. mellékletében meghatározott feltételek értelmében a 2017. 

október 1-jei, illetve az ellenőrzés által megállapított 2018. október 1-jei tanulólétszámok, illetve a 

tényleges foglalkoztatás alapján az alábbiak szerint jogosult segítői létszám utáni támogatásra. 

X. Xxx-et iskolatitkárként alkalmazták teljes 2018. évben, heti 40 órás foglalkoztatással, így 1 

főnek számít. Fenntartó a létszám alapján 2 fő iskolatitkár után jogosult támogatásra, azonban 1 fő 

pedagógiai szakképesítéssel rendelkező iskolatitkárt is alkalmaztak, aki a 2018. évi Kvtv. 7. 

melléklet I.4.a) pontja szerinti jogcímen kerül elszámolásra. 
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X. Xxx-t teljes 2018. évben könyvtárosként foglalkoztatták, heti 20 órában. 0,5 főként vehető 

figyelembe. 

X. Xxx laboráns 2018. évben végig heti 27 órában állt alkalmazásban, így 0,7 főként (27/40) vehető 

figyelembe.

X. Xxx rendszergazdát heti 40 órában alkalmazták az Intézményben, 1 főnek számít teljes 2018. 

évben. 

Pedagógiai asszisztensként X. Xxx heti 35 órában (0,9 fő), X. Xxx pedig heti 20 órában (0,5 fő) 

foglalkoztatták. Mivel az általános iskolai létszám alapján 1 fő pedagógiai asszisztens után jogosult 

a Fenntartó támogatásra, összesen 1 főként vehetőek figyelembe. 

A január-augusztus hónapokra megállapított segítői átlaglétszám: 4,2 fő [(4,2*8)/8=4,2]. 

A szeptember-december hónapokra megállapított segítői átlaglétszám: 4,2 fő [(4,2*4)/4=4,2]. 

Fenntartó a 326/2013. Korm. rendelet 4. mellékletében meghatározott feltételek értelmében 

2018. január-augusztus és 2018. szeptember-december hónapokra 4,2 fő segítő (1 fő 

iskolatitkár, 0,5 fő könyvtáros, 1 fő rendszergazda, 1 fő pedagógiai asszisztens általános iskolában és 

0,7 fő laboráns) után jogosult támogatásra, amely 0,5 fővel kevesebb az elszámolásban 

feltüntetett 4,7 fős létszámnál. 

V. Bérnövekmény a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

(2018. évi Kvtv. 7. melléklet I.4.d) pontja) 

„d) Az iskolában, a kollégiumban, a gyógypedagógiai, a konduktív pedagógiai nevelési-oktatási, 

valamint a pedagógiai szakszolgálati intézményben az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer 

keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2018. január 1-jei hatállyal Pedagógus II., 

Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok, valamint 

Pedagógus II. fokozatba átsorolt pedagógus, és pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és 

oktató munkát közvetlenül segítők esetén a bérnövekmény és közterheinek elismert összege 

- Pedagógus I. fokozatból Pedagógus II. fokozatba lépés és

= középfokú vagy alapfokozatú végzettség esetén 396 000 forint/fő/év,

= mesterfokozatú végzettség esetén 435 000 forint/fő/év,

- Mesterpedagógus, vagy Kutatótanár fokozatba lépés és

= középfokú vagy alapfokozatú végzettség esetén 1 448 000 forint/fő/év,

= mesterfokozatú végzettség esetén 1 594 000 forint/fő/év.

A támogatás a 2018. január 1-je és 2018. december 31-e között ténylegesen foglalkoztatott

pedagógusok és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők teljes munkaidőre átszámított, egy

tizedesre kerekített éves átlaglétszáma alapján illeti meg a fenntartót a következők szerint:

da) A teljes összeg illeti meg a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést 2016. december

31-éig szerezték meg.

db) Az összeg 11 havi időarányos része illeti meg 2018. február hónaptól a fenntartót azon

pedagógusok után, akik a minősítést a 2017. évben szerezték meg.”

A 2018. évi Kvtv. 7. melléklet VI. Kiegészítő szabályok 19-20. pontja alapján: 

„19. Az I. pont 4. alpont d) pont, valamint a 2. melléklet II. pont 4. alpont szerinti támogatás 

megállapításához az alkalmazottak és az óraadók személyes adatait tartalmazó köznevelés 

információs rendszer személyi nyilvántartása alapján számított éves átlaglétszámot kell érteni. 

A Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerinti illetékes igazgatósága, ha e törvény másképp 

nem rendelkezik a támogatásban részesülő fenntartók számára havi ütemezésben - jogszabályban 

meghatározott fenntartói változásjelentéssel érintett utalásig e törvény alapján - folyósítja a 

támogatást. 

20. Az I. pont 4. alpont d) pont és a 2. melléklet II. pont 4. alpont szerinti támogatás megállapításánál

a magasabb fizetési fokozatba besorolt pedagógus és pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazotti létszámot a közalkalmazotti jogviszonyban vagy
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munkaviszonyban foglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszáma szerint kell figyelembe 

venni.” 

2016. december 31-ig minősítést szerzett pedagógusok 

Pedagógus II. fokozatú pedagógusok kiegészítő támogatása – közép vagy alapfokozatú 

végzettség 

A Fenntartó 6,4 fő olyan minősített pedagógust tüntetett fel a 2018. évi elszámolásában, aki 2016. 

december 31-ig Pedagógus II. (közép vagy alapfokozatú végzettség) kategóriába lépett. 

A vizsgálat során ellenőrzésre kerültek az alábbi foglalkoztatottak alkalmazási okmányai, akiket az 

Intézmény – a táblázatban feltüntetett dokumentumok alapján - a 326/2013. Korm. rendelet 36. § 

(3) bekezdése szerint Pedagógus II. kategóriába sorolt.

Az Intézmény alkalmazásában álló pedagógusok adatait tartalmazó KIR lista és a 

munkaszerződések alapján az alábbi létszámok kerültek elfogadásra: 

Pedagógus neve Tanúsítvány/OH levél 

száma 

Törvényes 

munkaidő 

Alkalmazás 

ideje 

Figyelembe 

vehető 

létszám 

K. Xxx kora miatt minősült 40 2018.01.01 - 2018.06.30. 0,5 

B. Xxx OH-PEDII/12303/2016. 40 2018.01.01 - 2018.12.31. 1 

N. Xxx OH-PEDII/7644/2015. 40 2018.01.01 - 2018.12.31. 1 

P. Xxx OH-PEDII/12679/2016. 40 2018.01.01 - 2018.12.31. 1 

K. Xxx kora miatt minősült 36 2018.01.01 - 2018.12.31. 0,9 

O. Xxx kora miatt minősült 31 2018.01.01 - 2018.12.31. 0,8 

K. Xxx OH-PEDII/15170/2016. 40 2018.01.01 - 2018.12.31. 1 

Összesen: 6,2 

Az éves átlaglétszám egy tizedesre kerekítve 6,2 fő, ami 0,2 fővel kevesebb az elszámolásban 

szereplő létszámnál. 

2017. december 31-ig minősítést szerzett pedagógusok 

Pedagógus II. fokozatú pedagógusok kiegészítő támogatása – közép vagy alapfokozatú 

végzettség 

A Fenntartó 3,5 fő olyan minősített pedagógust tüntetett fel a 2018. évi elszámolásában, aki 2017. 

évben Pedagógus II. (közép vagy alapfokozatú végzettség) kategóriába lépett. 

A vizsgálat során ellenőrzésre kerültek az alábbi foglalkoztatottak alkalmazási okmányai, akiket az 

Intézmény – a táblázatban feltüntetett dokumentumok alapján - a 326/2013. Korm. rendelet 36. § 

(3) bekezdése szerint Pedagógus II. kategóriába sorolt.

Az Intézmény alkalmazásában álló pedagógusok adatait tartalmazó KIR lista és a 

munkaszerződések alapján az alábbi létszámok kerültek elfogadásra: 

Pedagógus neve Tanúsítvány/OH levél 

száma 

Törvényes 

munkaidő 

Alkalmazás 

ideje 

Figyelembe 

vehető 

létszám 

H. Xxx OH-PEDII/6652/2017. 30 2018.01.01 - 2018.12.31. 0,8 

Sz. Xxx OH-PEDII/7846/2017. 40 2018.01.01 - 2018.12.31. 1 

Sz. Xxx OH-PEDII/533/2017. 40 2018.01.01 - 2018.12.31. 1 

Sz. Xxx OH-PEDII/7724/2017. 40 2018.01.01 - 2018.12.31. 1 

Összesen: 3,8 

Az éves átlaglétszám egy tizedesre kerekítve 3,8 fő, ami 0,3 fővel több az elszámolásban 

szereplő létszámnál. 
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VI. Köznevelési feladatot ellátó intézményt fenntartó szervezetek tankönyvtámogatása  
 

Külön jogszabályban meghatározott normatív kedvezményekben részesülő tanulók 

tankönyvellátásának támogatása (2018. évi Kvtv. 7. melléklet III.1.b) alpontja) 
 

„1. A 40. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott fenntartó 

[…] 

b) az a) pont szerinti tanulók kivételével, a középfokú iskolával, nemzetiségi és gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai feladatot ellátó iskolával tanulói jogviszonyban álló nappali rendszerű iskolai 

oktatásban és jogszabályban meghatározott normatív kedvezményekben részesülő tanulók 2018. 

október 1-jei létszáma alapján 12 000 forint/fő/év 

összegű tankönyvtámogatásra jogosult.” 
 

Fenntartó a 2018. évi elszámolásában vizsgált időszakra vonatkozóan a 2018. október 1-jei 

időpontnál 26 főt tüntetett fel, a 19. számú Tanúsítványban 29 fő szerepelt. 
 

A dokumentumok vizsgálata alapján a Tanúsítványban feltüntetett létszám került elfogadásra. 

A Fenntartó 29 fő után lenne jogosult támogatásra, azonban az elszámolás során fel nem 

használt támogatásként visszafizetés történt, így az ellenőrzés által megállapított plusz 3 fő 

létszám után többlettámogatás nem kerül megállapításra. 

 

Elszámolás a tanulók tankönyvellátásának támogatásával 
 

A Fenntartó  
 

Első-negyedik évfolyamokra járó tanulók ingyenes tankönyvellátása jogcímen: 

255 fő x 9.000 Ft = 2.295.000 Ft, 

Ötödik, hatodik és nyolcadik évfolyamokra járó tanulók ingyenes tankönyvellátása jogcímen:  

166 fő x 12.000 Ft = 1.992.000 Ft, 

Hetedik évfolyamra járó tanulók ingyenes tankönyvellátása jogcímen: 

54 fő x 15.000 Ft = 810.000 Ft, 

Kilencedik évfolyamra járó tanulók ingyenes tankönyvellátása jogcímen: 

102 fő x 20.000 Ft = 2.040.000 Ft, 

Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása jogcímen: 

26 fő x 12.000 Ft = 312.000 Ft, 
 

azaz összesen 7.449.000 Ft támogatásban részesült, melyből fel nem használt támogatás jogcímen 

1.542.620 Ft visszafizetésre került, így a jogos összeg 5.906.380 Ft (7.449.000 Ft – 1.542.620 Ft). 

Az ellenőrzés során a Fenntartó a tankönyvvásárlás számláit rendelkezésre bocsátotta.  

Fenntartó az elszámolás során jogosan felhasznált támogatás címén megállapított 5.906.380 Ft 

támogatás felhasználását a tankönyvvásárlásra vonatkozó számlákkal megfelelően igazolta. 
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Összességében a helyszíni ellenőrzés során feltárt adatok alapján 

az alábbi eltérések megállapításra került sor: 

Az ellenőrzött 

támogatás jogcíme 

A Fenntartó elszámolása 

alapján megállapított 

Az ellenőrzés során 

megállapított 
Az ellenőrzött 

jogcímre az 

elszámolás 

alapján 

megállapított 

támogatás 

összege 

(Ft) 

Az ellenőrzött 

jogcímre az 

ellenőrzés 

alapján 

megállapított 

támogatás 

összege 

(Ft) 

Különbözet 

(Ft) számított 

gyermek-

tanuló 

létszám 

2018.10.01. 

számított 

pedagógus- 

létszám 

2018.10.01. 

számított 

gyermek-

tanuló 

létszám 

2018.10.01. 

számított 

pedagógus- 

létszám 

2018.10.01. 

Óvodai nevelésben 

részesülők száma 
113 9,4 111 9,2 41 538 600 41 244 000 -294 600 

Általános iskola 1-

8. évfolyam 
492 41,7 477 40,4 184 254 500 182 302 333 -1 952 167 

Gimnáziumi oktatás 226 18,1 225 18 78 323 000 78 166 667 -156 333 

Tanulók ingyenes 

tankönyvellátása 
26 - 29 - 312 000 348 000 36 000 

 

számított 

pedagógus/ 

segítői 

létszám 

2018.01-08. 

hó 

számított 

pedagógus/ 

segítői 

létszám 

2018.09-12. 

hó 

számított 

pedagógus/ 

segítői 

létszám 

2018.01-08. 

hó 

számított 

pedagógus/ 

segítői 

létszám 

2018.09-12. 

hó 

Az ellenőrzött 

jogcímre az 

elszámolás 

alapján 

megállapított 

támogatás 

összege 

(Ft) 

Az ellenőrzött 

jogcímre az 

ellenőrzés 

alapján 

megállapított 

támogatás 

összege 

(Ft) 

Különbözet 

(Ft) 

Nevelő-, oktató 

munkát közvetlenül 

segítők száma - Ált. 

isk tanulók nappali 

(5-8. évf.) 

3,7 3,7 3,2 3,2 10 474 700 9 059 200 -1 415 500 

Alapfokozatú 

végzettségű 

pedagógusok kieg. 

tám.-a - Pedagógus 

II kat. (2017. dec. 

31-ig, 11 hó) 

3,5 3,5 3,8 3,8 1 270 500 1 379 400 108 900 

Alapfokozatú 

végzettségű 

pedagógusok kieg. 

tám.-a - Pedagógus 

II kat. (2016. dec. 

31-ig, 12 hó) 

6,4 6,4 6,2 6,2 2 534 400 2 455 200 -79 200 

 

A Fenntartó 

elszámolása alapján 

megállapított 

támogatás összege 

Az ellenőrzés alapján a 

Fenntartót jogszerűen 

megillető támogatás 

összege 

A Fenntartó 

elszámolása alapján 

megállapított 

támogatásból a fel nem 

használt támogatás 

összege 

Az ellenőrzés alapján a 

Fenntartót jogszerűen 

megillető támogatásból 

a fel nem használt 

támogatás összege 

Különbözet 

422 022 753 418 269 853 
 

 
36 000 -3 788 900 
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Igénybevételi kamat:  

A 229/2012. Korm. rendelet alábbi rendelkezései szerint: 
 

„37/M. § (1) A fenntartó igénybevételi kamatot fizet az általa jogosulatlanul igénybe vett támogatások 

után. A jogosulatlan igénybevétel kezdő napja a támogatások fenntartó fizetési számláján történő 

jóváírásának napja. 

(2) Jogosulatlan igénybevételnek minősül, ha 

a) a fenntartó a támogatások igénybevételéhez valótlan adatot szolgáltatott, 

b) a fenntartó az igénybe vett támogatásokat nem a jogszabályban meghatározott célra használta fel, 

c) a fenntartó által igénybe vett támogatások legalább három százalékkal meghaladják a fenntartót 

ténylegesen megillető támogatások összegét, 

d) a fenntartó a támogatásokra vonatkozóan jogszabályban meghatározott valamely feltételt 

megszegett. 

(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. 

(4) Új fenntartó esetén az igénybevételi kamat mértéke az (3) bekezdésben meghatározott 

kamatmértéknek a tárgyévi finanszírozás időtartamának figyelembevételével számított időarányos 

része. Megszűnt fenntartó esetén az igénybevételi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeresének 

a tárgyévi finanszírozás időtartamának figyelembevételével számított időarányos része, ha a 

visszafizetési kötelezettség az elszámolás során keletkezik, vagy a jogosulatlan igénybevételt az 

Igazgatóság ellenőrzése során állapítja meg. 

(5) Ha a jogosulatlanul igénybe vett támogatások összege nem haladja meg az ötszázezer forintot, az 

igénybevételi kamat mértéke a (3) bekezdésben meghatározott kamatmérték 50%-a. 

(6) E § alkalmazásában jegybanki alapkamaton a támogatások jogosulatlan igénybevételét 

megállapító döntés napját magában foglaló naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki 

alapkamatot kell érteni.” 
 

Az Igazgatóság ellenőrzése során visszafizetési kötelezettséget állapított meg, így a 229/2012. 

Korm. rendelet 37/M. §-ban foglaltak értelmében a Fenntartónak igénybevételi kamatfizetési 

kötelezettsége keletkezett. 
 

A támogatás jogosulatlan igénybevételét megállapító döntés napját magában foglaló naptári félévet 

megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat 0,75 % (2020. június 30.). 

Az ellenőrzés által megállapított 3.788.900 Ft jogosulatlanul igénybevett támogatás után, a 2018. 

december 6. és 2020. július 24. közötti időszakra a Fenntartónak 92.741 Ft igénybevételi 

kamatfizetési kötelezettsége keletkezett az alábbi táblázatban szereplő adatok alapján. 
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Az ellenőrzés megállapításai alapján Fenntartót 2018.01.01. - 2018.12.31. terjedő időszakra a 

vizsgált támogatási jogcímekre és Intézményre tekintettel az igénybevett 422.022.753 Ft-tal 

szemben 418.233.853 Ft illeti meg, így a Fenntartónak 3.788.900 Ft visszafizetési, valamint 

92.741 Ft igénybevételi kamatfizetési kötelezettsége keletkezett. 

A visszafizetési kötelezettség összege után ezen határozat meghozatalát követő naptól a 

visszafizetés napjáig fizetendő – a jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd/366-od részével 

megegyező mértékű – igénybevételi kamat összegét a Fenntartónak kell meghatároznia és 

megfizetnie, melynek napi összege a továbbiakban 155,34 Ft [((0,9% * 2 * 1 * 1)/ 366 nap) * 

3.788.900 Ft]. 

A 229/2012. Korm. rendelet 37/N. § (2) bekezdése a) pontja alapján a határozatban megállapított 

fizetési kötelezettséget a fenntartó a határozat véglegessé válásától számított nyolc napon belül 

köteles teljesíteni. 
 

A 229/2012. Korm. rendelet 37/N. § (3) bekezdése alapján, ha a Fenntartó visszafizetési 

kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a késedelembe esés napjától a jegybanki alapkamat 

kétszeresének 365-öd részével megegyező mértékű késedelmi pótlékot fizet addig a napig, amíg 

fizetési kötelezettségét nem teljesíti. 
 

A 229/2012. Korm. rendelet 37/N. § (4)–(4a) bekezdései alapján 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.  
 

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 kötelezettségvállalás 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. 
 

A 229/2012. Korm. rendelet 37/N. § (5) bekezdése alapján, ha a Fenntartó a részletfizetést 

engedélyező döntésben foglalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a visszafizetési és 

igénybevételi kamatfizetési kötelezettség, valamint az eredeti esedékességtől felszámított, 

229/2012. Korm. rendelet 37/N. § (3) bekezdésnek megfelelő késedelmi pótlékfizetési kötelezettség 

egy összegben, azonnal esedékessé válik.  
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Ellenőrzés 2020.07.24 2018.12.06 597 3 788 900 0,75 2 1,00 1,0 92 741 

Összesen                 92 741 
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A 229/2012. Korm. rendelet 37/N. § (6) bekezdése alapján, ha a Fenntartó a 229/2012. Korm. 

rendelet 37/N. § (5) bekezdés alapján esedékessé vált tartozása 

a) nem haladja meg a fenntartót megillető egy havi támogatások összegét és az esedékessé válását 

követő öt napon belül a fenntartó nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, az Igazgatóság a 

fenntartót megillető soron következő havi támogatások összegéből levonja a tartozás és a késedelmi 

pótlék összegét, 

b) meghaladja a fenntartót megillető egy havi támogatások összegét és az esedékessé válását követő 

öt napon belül a fenntartó nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, az Igazgatóság felfüggeszti a 

támogatások kifizetését és beszedési megbízást nyújt be a fenntartó fizetési számlájára. 
 

Részletfizetési kérelem benyújtása esetén az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a 

továbbiakban: Itv.) 5. § (1) bekezdésének c)-g) és m) pontjában említett szervezetek az Itv. 5. § (2) 

bekezdése szerinti teljes személyes illetékmentesség feltételének meglétéről a részletfizetési 

kérelem benyújtásával egyidejűleg, az eljárás megindításakor írásban kötelesek nyilatkozni. 

A részletfizetésre irányuló kérelmet az Igazgatóság számára elektronikus úton kell benyújtani az 

Eüsztv. alapján. 

Ha a Fenntartó nem részesül teljes személyes illetékmentességben, a fizetési kedvezmény iránti 

kérelem illetékének mértéke 3.000 Ft (általános tételű eljárási illeték). A Fenntartónak elektronikus 

ügyintézés esetén a részletfizetéshez kapcsolódó illetéket elektronikus fizetési és elszámolási 

rendszeren keresztül vagy átutalással a 10032000-01012004-00000000 számú „Illetékek bevételi 

számla” elnevezésű számla javára kell megfizetnie. 

Az Áht 53/A. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a fenntartó által jogosulatlanul igénybe vett 

költségvetési támogatással összefüggésben keletkező visszafizetési kötelezettségét az Igazgatóság, 

mint támogató által meghatározott határnapig nem teljesíti, illetve annak részletekben történő 

teljesítése esetén a részletfizetési kötelezettségét elmulasztja, a visszafizetendő összeget és annak 

kamatait az állami adóhatóság a támogató megkeresésére adók módjára behajtandó köztartozásként 

hajtja be.  
 

Ez a határozat a fent felhívott jogszabályhelyeken, valamint az Ákr. 80-82. §-ain alapul, a 

jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 116. § (1) és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

96. § (3b) bekezdése biztosítja. A jogorvoslat elektronikus előterjesztésére vonatkozó tájékoztatás 

az Eüsztv. 9-10. §-án, a 25. §-án, illetve az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésén alapul. 
 

A normatív állami hozzájárulások és támogatások megállapítására irányuló közigazgatási hatósági 

eljárás az Itv. 33. § (2) bekezdésének 37. pontja alapján illetékmentes. Az elsőfokú közigazgatási 

bírósági eljárás illetéke tárgyában az Itv. 45/A. §-a (1) bekezdése irányadó. 
 

Az Igazgatóság illetékességét a 229/2012. Korm. rendelet 37/C. §-a (1) bekezdése, a Magyar 

Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete, 

míg hatáskörét a 229/2012. Korm. rendelet 37/O. §-a alapozza meg. 

Az Igazgatóság a helyszíni ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet és az ellenőrzés alapján hozott 

határozatot a működést engedélyező szervvel is közli a 229/2012. Korm. rendelet 37/O. § (5) 

bekezdésére tekintettel. 

Kiadmányozva, Budapesten, az elektronikus bélyegző szerint. 

Sebestyén Gabriella 

                               igazgató 
Kapják: 

- Fenntartó (elektronikusan),  

- Igazgatóság. 

Tájékoztatásul: 

- - Működést engedélyező szerv (elektronikus levélben)  
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