
1/2007. (I. 18.) OKM rendelet 

a közoktatás minıségbiztosításáról és minıségfejlesztésérıl szóló 3/2002. (II. 15.) OM 
rendelet módosításáról 

A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról 
szóló törvény) 94. §-a (1) bekezdésének c) pontjában és az illetékekrıl szóló - többször módosított - 1990. 
évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az igazgatási szolgáltatási díj 
tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következıket rendelem el: 

1. § (1) A közoktatás minıségbiztosításáról és minıségfejlesztésérıl szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„13. § (1) A minısítési eljárás megindítását a fenntartó a minısítı testületnél kezdeményezheti írásban, 
ajánlott, tértivevényes küldemény formájában.” 

(2) Az R. 13. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
[(2) Az alapfokú mővészetoktatási intézmény mővészeti nevelı és oktató tevékenységének minısítése a 

következı dokumentumokban bejegyzett adatok alapulvételével történik:] 
„b) nem helyi önkormányzat által fenntartott alapfokú mővészetoktatási intézmény esetén a székhelyre és 

valamennyi telephelyre szóló hatályos, jogerıs mőködési engedély,” 
(3) Az R. 13. §-ának (2) bekezdése a következı d)-e) pontokkal egészül ki: 
[(2) Az alapfokú mővészetoktatási intézmény mővészeti nevelı és oktató tevékenységének minısítése a 

következı dokumentumokban bejegyzett adatok alapulvételével történik:] 
„d) az intézmény rendelkezésére álló helyiségek, eszközök, felszerelések jegyzéke, 
e) az intézményben foglalkoztatott pedagógusok jegyzéke a név, tanított tantárgy, végzettség, 

szakképzettség feltüntetésével.” 
(4) Az R. 13. §-ának (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(3) A (2) bekezdésben meghatározott dokumentumok, valamint az intézményben foglalkoztatott 

pedagógusok okleveleinek fenntartó által hitelesített másolatát a minısítési eljárás kérelmezıjének a 
kérelemhez mellékelnie kell. A kérelmezınek csatolnia kell továbbá - elektronikus adathordozón vagy papír 
alapon - a fenntartásában mőködı alapfokú mővészetoktatási intézmény pedagógiai programját, 
tantárgyfelosztását és a pedagógus-továbbképzési tervét. A fenntartónak nyilatkoznia kell arról, hogy 

a) az intézmény tevékenységével összefüggésben folyt-e vagy folyik-e a közoktatásról szóló törvény 
szerinti törvényességi ellenırzés, illetve hatósági ellenırzés, valamint esélyegyenlıséggel, egyenlı 
bánásmóddal kapcsolatos eljárás, továbbá, amennyiben ilyen eljárás folyt, az milyen eredménnyel zárult, 

b) az állandó alkalmazotti létszám a nevelı és oktató munkához rendelkezésre áll, 
c) az alapfokú mővészetoktatási intézmény hány és milyen évfolyamokkal mőködik, 
d) a 14/C. § (2) bekezdésében meghatározott elıleget befizette.” 
(5) Az R. 13. §-a a következı új (5) bekezdéssel egészül ki és az eredeti (5)-(7) bekezdés számozása (6)-

(8) bekezdésre változik: 
„(5) A minısítı testület a beérkezett dokumentumok alapján elıminısítési eljárást folytat le. Az 

elıminısítési eljárás eredményeként nyilatkozik arról, hogy az alapfokú mővészetoktatási intézmény 
dokumentumai alapján elfogadja-e a minısítési eljárás megindítása iránti kérelmet vagy sem. Ha a minısítı 
testület a minısítés iránti kérelmet elfogadta, értesíti a fenntartót a minısítési eljárás további menetérıl. Ha a 
minısítı testület a minısítési eljárás iránti kérelmet nem fogadja el, értesíti a fenntartót az elutasításról és 
annak indokairól. A fenntartó az értesítéstıl számított harminc napon belül ismételten kérheti a minısítési 
eljárás megindítását. Ha a minısítı testület másodszor is elutasítja a minısítési eljárás iránti kérelmet, a 
fenntartó az Oktatási Hivatalnál hatósági ellenırzés lefolytatását kezdeményezheti. A hatósági ellenırzés 
pótolhatja a minısítési eljárás lefolytatására irányuló kérelem elfogadását. A minısítési eljárás iránti kérelem 
elfogadása az alapfokú mővészetoktatási intézmény elıminısítését jelenti.” 

2. § (1) Az R. 14/C. §-ának (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) Az egyes minısítési eljárásért fizetendı minısítési díj mértékét - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 

- a minısítı testület állapítja meg, és évente közzéteszi az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos 
lapjában és a honlapján.” 

(2) Az R. 14/C. §-a a következı új (2) bekezdéssel egészül ki és az eredeti (2)-(6) bekezdés számozása 
(3)-(7) bekezdésre változik: 

„(2) A 13. § (1) bekezdésben meghatározott minısítési eljárás iránti kérelem benyújtásával egyidejőleg az 
OTP Bank Rt. IX. Kerületi Fiók 11709002-20073149 számlára minısítési díj elılegként a mindenkori 
kötelezı legkisebb munkabérnek (minimálbér) megfelelı összeget be kell fizetni. Az elıleg a minısítı 
testülettıl nem igényelhetı vissza.” 



(3) Az R. 14/C. §-ának új számozás szerinti (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(4) Ha a fenntartó minısítés iránti kérelmét a helyszíni vizsgálat megkezdése elıtt nyolc nappal 

visszavonja, a minısítési díjnak az elıleg összege feletti részét (a továbbiakban: díjkiegészítés) részére vissza 
kell fizetni.” 

(4) Az R. 14/C. §-ának új számozás szerinti (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(5) A minısítési díjkiegészítés összegét az elıminısítést követı minısítési eljárás megkezdésével 

egyidejőleg kell megfizetni.” 
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 5. napon lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszti az R. 12. §-

ának (5) bekezdésében a „mővészeti áganként” szövegrész. 
(2) E rendelet kihirdetésével egyidejőleg 
a) az R. 3. §-ának (2) bekezdésében az „Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (a 

továbbiakban: OKÉV)” szövegrész helyébe „Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)”, a 13. § (6) 
bekezdésében, a 14/E. § (1) bekezdésében, a 14/F. §-ában, a 16. § (3) bekezdésében az „OKÉV” szövegrész 
helyébe a „Hivatal” szövegrész, 

b) az R. 14. § (3) bekezdésében, 14/C. § (1) bekezdésében, 14/E. § (1) bekezdésében, 15. § (9) 
bekezdésében az „Oktatási Minisztérium” szövegrész helyébe az „Oktatási és Kulturális Minisztérium” 
szövegrész, 

c) az R. 1. §-a (1) bekezdésének g) pontjában a „Nemzeti Szakképzési Intézetre (a továbbiakban: NSZI)” 
szövegrész helyébe a „Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézetre (a továbbiakban: NSZFI)” 
szövegrész, valamint a 3. § (3) bekezdésében az „NSZI” szövegrész helyébe „NSZFI” szövegrész lép. 

(3) E rendelet kihirdetésével egyidejőleg a felsıoktatási hatósági eljárási díjakról szóló 8/2006. (IX. 7.) 
OKM rendelet 

a) 1. §-a (1) bekezdésében a „Felsıoktatási Regisztrációs Központ” szövegrész helyébe a „felsıoktatási 
intézmények nyilvántartását vezetı szerv (a továbbiakban: regisztrációs központ)” szövegrész, 

b) 1. §-a (2), (3) és (6) bekezdésében, 2. §-a (1) bekezdésében, valamint mellékletének címében a 
„Felsıoktatási Regisztrációs Központ” szövegrész helyébe a „regisztrációs központ” szövegrész, 

c) 1. §-a (2) bekezdésében a „10032000-00289311-00000000” szövegrész helyébe a „10032000-
00282637-00000000” szövegrész lép. 

 
 


