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I. rész

MAGYAR KÖZLÖNY

SZEMÉLYI RÉSZ

Az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvéleményformáló tisztségeket betöltõ személyek ellenõrzésére létrehozott I. számú Bizottság
1.B/XVII-54/02-17/2003.
Az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvéleményformáló tisztségeket betöltõ személyeket ellenõrzõ I. sz.
Bizottság — a többször módosított — 1994. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Etv.) alapján Morvay Péter ellenõrzése
tárgyában indított eljárásában meghozta a következõ
határozatot:
A Bizottság megállapítja, hogy Morvay Péter ,,Hartmann László’’ fedõnévvel 1985. október 24. napjától 1987.
szeptember 16. napjáig titkos megbízottja volt a Belügyminisztérium III/III-as osztályának.
Szerepelt a Belügyminisztérium 0177-194-1. sz. 6-os hálózati nyilvántartó kartonján és a fent megjelölt idõszakban folyamatosan, kb. 15—20 alkalommal írásbeli jelentést
adott a Belügyminisztérium III/III-as osztályának.
1986-ban, pontosan meg nem határozható idõpontban
egy alkalommal 2000 Ft jutalomban részesült a BM III/III-as
ügyosztályától hálózati tevékenységéért.
A Bizottság felszólítja Morvay Pétert, hogy a jelen határozat kézhezvételétõl számított 30 napon belül mondjon le
a HETEK Országos Közéleti Hetilap külpolitikai rovatvezetõi feladatkörérõl, és a lemondás tényét hitelt érdemlõen
igazolja a Bizottság felé.
Ellenkezõ esetben a Bizottság jelen határozatát a
30. napot követõ 15. nap elteltével a Magyar Közlöny
személyi részében és a Magyar Távirati Iroda útján nyilvánosságra hozza.
Az ellenõrzött személy a határozattal szemben, annak
kézhezvételétõl számított 15 napon belül írásban, három
példányban a Fõvárosi Bizottsághoz címzett, de a Bizottsághoz benyújtandó keresettel élhet. A kereset benyújtása
a döntés nyilvánosságra hozatalára halasztó hatályú.

Indokolás
A Bizottság az ellenõrzési eljárás eredményeképpen a
bizonyítékok egyenként és összességükben történõ értékelésével az alábbi tényállást állapította meg:
Morvay Pétert 1985. október hó 24-én a Belügyminisztérium III/III-as osztályának hivatásos tisztje titkos megbízottként beszervezte hálózati feladatok ellátására.
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Az ellenõrzött személy ,,Hartmann László’’ fedõnéven
dolgozott a belsõ elhárítás hálózatában.
Beszervezésének és hálózati feladatai ellátásának idején
a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem hallgatója volt. Foglalkoztatásának vonala a belsõ elhárítás ifjúságvédelmi ága.
Morvay Péter a 234/2708. naplószám, 4-71721. sz.
dossziészám és B-139701. irattári szám alatt szerepelt a BM
III/III-as Csoportfõnökség nyilvántartásában.
Az ellenõrzött személy a Belügyminisztérium III/III-2/a.
alosztályának adott jelentéseket 1985 novemberétõl 1987
márciusáig a környezetében megforduló személyekrõl,
különösen évfolyamtársairól, a Rajk László Szakkollégium
rendezvényeit látogató személyekrõl, valamint a március
15-i, október 6-i és október 23-i napok rendezvényeinek
látogatóiról.
Jelentéseit mindig írásban készítette el, azokat saját
kezûleg írta, és fedõnevén írta alá. Jelentéseit mindig személyesen adta át tartótisztjének, aki mindvégig ugyanaz a
személy volt. 1986-ban egy alkalommal 2000 Ft pénzjutalomban részesült, aminek átvételi bizonylatát aláírta.
Morvay Péter 1987 márciusában lelkiismereti konfliktustól indíttatva kezdeményezte kapcsolatának megszakítását a III/III-as ügyosztállyal, amely elhatározása mellett
végig következetesen kitartott, aminek eredményeképpen
tényleges kapcsolata és érdemi tevékenysége ebben az idõpontban meg is szûnt. A kapcsolatmegszakítás hivatalos
adminisztrációja csak 1987. szeptember 16-án történt meg.
Az ellenõrzött személy a belsõ elhárítással való kapcsolatát önként feltárta az ,,Új Exodus’’ c. folyóirat 1990. évi
1. számában.
A Bizottság megállapította, hogy az ellenõrzött személy
jelenleg a ,,HETEK’’ c. hetilap külpolitikai rovatvezetõje,
így a politikai közvélemény formálására alkalmas beosztásban van.
A Bizottság bizonyítékként értékelte a Belügyminisztérium 1-002/16/2002., a Honvédelmi Minisztérium
009/512/2001., a Nemzetbiztonsági Hivatal DE/1-52-12002/2002. sz. nemleges választ tartalmazó adatszolgáltatók
levelét, a Történeti Hivatal 20-215/2002. sz. válaszlevelét,
valamint az ahhoz mellékelt 0177-194-1. sz. 6-os hálózati
nyilvántartó kartont, 6/d. lakcímnyilvántartó kartont, valamint a III/III-as Csoportfõnökség 1985. évi 11-10/751/1985. sz.
statisztikai jelentését.
A Bizottság bizonyító erejûnek értékelte az ellenõrzött
személy tényszerû, feltáró vallomását, mely a rendelkezésre álló iratokban foglalt adatokat egyértelmûen alátámasztja.
A Bizottság tanúként hallgatta meg Morvay Péter volt
tartótisztjét, aki értékelhetõ információt nem bocsátott a
Bizottság rendelkezésére, mivel nem emlékezett az ellenõrzött személyre, illetve arra, hogy vele valaha bármilyen
kapcsolatban állt volna.
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A Bizottság a bizonyítási eljárás eredményeképpen,
figyelemmel a ,,HETEK’’ c. hetilap fõszerkesztõjének
válaszlevelére, valamint az ellenõrzött személy nyilatkozatára, megállapította, hogy Morvay Péter külpolitikai rovatvezetõként az Etv. 2. §-a (3) bekezdésének 17. pontja
szerint az ellenõrzés hatálya alá esik.
A Bizottság Morvay Péternek a BM III/III-as ügyosztálynak végzett érdemi hálózati tevékenységére vonatkozó
megállapítását a rendelkezõ részben írtaknak megfelelõen
a Történeti Hivatal által rendelkezésre bocsátott és fent
megjelölt okirati bizonyítékokra, valamint az azok által
tartalmazott adatokat mindenben alátámasztó ügyfél nyilatkozatára alapozta.
Morvay Péter vallomása egyértelmûen bizonyította,
hogy a rendelkezõ részben írt idõszakban legalább 15—20
alkalommal írásbeli jelentést készített, amit saját kezûleg
írt, fedõnevével aláírt és tartótisztjének átadott.
A vallomás igazolja továbbá, hogy Morvay Péter 1986-ban
egy alkalommal 2000 Ft pénzjutalomban részesült hálózati
tevékenységéért, aminek átvételérõl bizonylatot írt alá.
Bár a hálózati jelentések és a pénztárbizonylat már nem
lelhetõ fel, az érintett vallomása azok meglétét egyértelmûen bizonyítja, mivel a vallomás összhangban van a
Bizottság rendelkezésére álló hálózati nyilvántartó karton
adataival. Az ellenõrzött személy szavahihetõségét
támasztja alá az a tény, hogy az Etv. hatálybalépését évekkel megelõzõen már 1990-ben feltárta kapcsolatát a
Belügyminisztériummal és a cikkében írt adatok megegyeznek az eljárásban tett vallomásának tartalmával.
A bizonyítékok fent kifejtett mérlegelése alapján a
Bizottság zárt ülésén meghozott határozatában minden
kétséget kizáróan megállapította, hogy Morvay Péter
a Belügyminisztérium III/III-as osztályának titkos megbízottja volt, és a részükre végzett érdemi hálózati tevékenysége kimeríti az Etv. 1. § b) pont harmadik fordulatának két tényállását is, mivel szerepelt a hálózati nyilvántartásban, hálózati feladataiért jutalmat kapott, és több jelentést is készített.
Ezért a Bizottság az Etv. 18. és 20. §-ának megfelelõen
felszólította Morvay Pétert, hogy a határozat kézhezvételétõl számított 30 napon belül mondjon le a ,,HETEK’’ c.
hetilap külpolitikai rovatvezetõi feladatkörérõl. A lemondás tényét a Bizottság felé igazolni kell, ellenkezõ esetben
a Bizottság a határozatát a jogerõre emelkedést követõ
30 nap után a Magyar Közlöny személyi részében és a
Magyar Távirati Iroda útján közzéteszi.
A Bizottság a bizonyítási eljárás lefolytatása során az
Etv. 8. §, 10. §, 14—16. §-ait, valamint az államigazgatási
eljárásról szóló 1957. évi IV. törvény (Áe.) 26. § (4) bek.,
42—46. § és 65. §-ait alkalmazta.
A Bizottság figyelemmel volt az Alkotmánybíróság
60/1994. (XII. 24.) AB és a 23/1999. (VI. 30.) AB határozatokra is.
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A jogorvoslati lehetõségrõl szóló tájékoztatás az Etv.
19. §-ának (1) és (4) bekezdésein alapul.
Budapest, 2003. február 18.
Dr. Eperjesi Zoltán s. k.,
az I. sz. Bizottság tagja

Dr. Kissné
dr. Nedesán Marianna s. k.,

Dr. Várhegyi Éva s. k.,

az I. sz. Bizottság tagja

az I. sz. Bizottság tagja

Záradék:
E határozat 2003. március 14-én jogerõre emelkedett.
Budapest, 2003. május 21.
Dr. Eperjesi Zoltán s. k.,
az I. sz. Bizottság tagja

II. rész

JOGSZABÁLYOK
Törvények
2003. évi XXVIII.
törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló
2001. évi XX. törvény módosításáról*
Az Országgyûlés
a nemzetgazdaság elõtt álló és állami részvételt is igénylõ
fejlesztési, beruházási feladatokat, valamint az Európai
Unióhoz történõ csatlakozással kapcsolatos különleges
fejlesztési igényeket és forráskezelési feladatokat, továbbá
az egyes állami és nemzetközi források hatékony felhasználásának követelményét szem elõtt tartva, a Magyar
Fejlesztési Bank R észvénytársaságról szóló 2001. évi
XX. törvény módosítása érdekében a következõ törvényt
alkotja:
1. § A Magyar Fejlesztési Bank R észvénytársaságról
szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB Tv.)
2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,2. § Az MFB R t. feladata, hogy a 3. § (1)—(3) bekezdéseiben meghatározott tevékenységi körében — az átláthatóság, a célszerûség, a gazdaságosság, a hatékonyság és a
prudencia követelményeinek megfelelõen — a Kormány

* A törvényt az Országgyûlés a 2003. május 5-i ülésnapján fogadta el.
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közép- és hosszú távú gazdaságstratégiája által meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges
fejlesztési források biztosítása érdekében, részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel
közösen részt vegyen
a) a gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges közép- és hosszú lejáratú hazai és külföldi források,
illetõleg támogatások bevonásában és közvetítésében;
b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt állami és
önkormányzati fejlesztések, beruházások (így különösen
az infrastrukturális, környezetvédelmi, munkahelyteremtõ, oktatási, sport és szabadidõs célú, valamint a strukturális és regionális különbségek kiegyenlítését, illetõleg a térség- és településfelzárkóztatást szolgáló), továbbá az ezekhez kapcsolódó más fejlesztések, beruházások, illetve az
ezek bõvítéséhez szükséges fejlesztési hitel- és tõkefinanszírozásában;
c) a magyarországi székhelyû gazdálkodó szervezetek
— ezen belül elsõdlegesen a kis- és középvállalkozások —
beruházásainak fejlesztési hitel- és tõkefinanszírozásában;
d) az Európai Unióhoz történõ csatlakozáshoz, illetve
a késõbbiekben a tagsághoz kapcsolódó állami és önkormányzati fejlesztések, beruházások pénzügyi lebonyolításában, valamint — külön jogszabályban szabályozott eljárás szerint — az Európai Unió eszközeinek igénybevételéhez kapcsolódó feladatok (ideértve a nemzetközi gazdasági
vagy pénzügyi intézménytõl történõ forrásbevonást és közvetítést is) ellátásában;
e) az egyes állami, közösségi, illetõleg nemzetközi fejlesztési kifizetésekhez kapcsolódó feladatok (így különösen a támogatások felhasználásának összehangolását, a
kapcsolódó közremûködõi feladatok ellátását, valamint a
kifizetések felhasználásának elszámolását és értékelését)
ellátásában.’’
2. § Az MFB Tv. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
,,3. § (1) Az MFB R t. kizárólag a 2. §-ban felsorolt feladataihoz közvetlenül kapcsolódó üzletszerû tevékenységet végezhet.
(2) Az MFB R t. — az (1) bekezdésben meghatározott
körben — az alábbi pénzügyi szolgáltatási tevékenységeket
végezheti:
a) betétek és más visszafizetendõ pénzeszközök gyûjtése
kizárólag jogi személyektõl;
b) hitel és pénzkölcsön nyújtása;
c) pénzügyi lízing;
d) a 2. § b) és c) pontjában szereplõ feladatához közvetlenül kapcsolódóan
1. pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása — a pénzforgalmi számlavezetés kivételével — kizárólag
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ
gazdasági társaság és egyéni vállalkozó részére,
2. pénzforgalmi számlavezetés kizárólag olyan
gazdasági társaság részére, amelyben az MFB Rt.
közvetlen tulajdonnal rendelkezik;
e) kezesség és bankgarancia, valamint egyéb bankári
kötelezettség vállalása;
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f) hitelreferencia szolgáltatása;
g) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás;
h) valutával, devizával — ide nem értve a pénzváltási
tevékenységet —, váltóval, illetve csekkel saját számlára
vagy bizományosként történõ kereskedelmi tevékenység.
(3) Az MFB R t. az (1) bekezdésben meghatározott körben, a (2) bekezdés szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenységeken túlmenõen — külön jogszabály, illetõleg
az érintett minisztériumokkal kötött szerzõdés alapján —
az elkülönített állami pénzalapokból, a fejezeti kiadási
elõirányzatokból, illetõleg európai közösségi forrásokból
finanszírozott, a szakmai programokhoz kapcsolódó feladatokat láthat el, így különösen:
a) támogatott pályázatok kezelését;
b) döntés-elõkészítést;
c) pénzügyi lebonyolítást;
d) monitoring végzését;
e) a forrás felhasználás és a támogatott cél megvalósításának vizsgálatát, valamint
f) egyéb, az a)— e) pontokban foglaltakhoz kapcsolódó
kiegészítõ szolgáltatásokat.’’
3. § Az MFB Tv. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,4. § (1) Az MFB R t. a 2. §-ban meghatározott feladatai
ellátása érdekében pénzügyi szolgáltatási tevékenységet
közvetlenül vagy más hitelintézeten keresztül végezhet.
(2) Az MFB Rt. kizárólag egy évet meghaladó (így különösen közép- és hosszú lejáratú, fejlesztési célú) hitelt,
illetõleg kölcsönt nyújthat, valamint csak ilyen hitelre,
illetõleg kölcsönre vállalhat kezességet, bankgaranciát,
továbbá egyéb bankári kötelezettséget.
(3) Az MFB Rt. kizárólag akkor nyújthat hitelt, illetõleg
kölcsönt, valamint csak akkor vállalhat kezességet, bankgaranciát, továbbá egyéb bankári kötelezettséget, ha annak
visszafizetése, megtérülése elsõdlegesen az ügyletre vonatkozó üzleti, pénzügyi tervek alapján, illetõleg a rendelkezésre álló fedezetekre tekintettel kellõen biztosított.
(4) Az MFB Rt. magyarországi székhelyû, jogi személyiségû gazdasági társaságban [Gt. 2. § (2) bekezdés] — kizárólag a 2. §-ban felsorolt feladataihoz közvetlenül kapcsolódóan, fejlesztési tõkefinanszírozás céljából — közvetlenül tulajdonrészt szerezhet, amennyiben a befektetés megtérülése az ügyletre vonatkozó üzleti, pénzügyi tervek alapján kellõen biztosított.’’
4. § Az MFB Tv. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,5. § (1) Az Állam a központi költségvetés terhére készfizetõ kezesként felel az MFB Rt. által
a) forrásszerzés céljából felvett — amerikai dollárban,
euróban, svájci frankban vagy forintban meghatározott —
éven túli lejáratú hitelekbõl és kölcsönökbõl, valamint
kötvénykibocsátásból eredõ fizetési kötelezettségek teljesítéséért;
b) a Kormány határozata alapján nyújtott hitelfinanszírozásból, valamint harmadik fél javára vállalt készfizetõ
kezességbõl és bankgaranciából származó kötelezettségek
teljesítéséért.

2003/56. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

(2) A Kormány az MFB Rt. által — a kis- és középvállalkozások hitelfinanszírozása érdekében — forrásszerzés céljából felvett — amerikai dollárban, euróban vagy
svájci frankban meghatározott — éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez
kapcsolódóan árfolyam-garanciát vállalhat.
(3) A költségvetési törvényben meg kell határozni:
a) az MFB R t. által forrásszerzés céljából felvehetõ
— amerikai dollárban, euróban, svájci frankban vagy
forintban meghatározott — hitelek és kölcsönök, valamint
a kibocsátott kötvények együttes állományának felsõ határát;
b) a Kormány határozata alapján az MFB R t. által nyújtott hitelfinanszírozásból, valamint harmadik fél javára
vállalt készfizetõ kezességbõl és bankgaranciából származó kötelezettségek állományának felsõ határát;
c) az MFB R t. által — a kis- és középvállalkozások
hitelfinanszírozása érdekében — forrásszerzés céljából felvett — amerikai dollárban, euróban vagy svájci frankban
meghatározott — éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódó
árfolyam-garancia együttes állományának felsõ határát.
(4) Az MFB Rt. amerikai dollárban, euróban vagy svájci
frankban meghatározott forrásbevonásához a pénzügyminiszter — a tulajdonosi jogokat gyakorló miniszterrel
közösen kialakított eljárási rend szerinti — elõzetes egyetértése szükséges.
(5) Az (1) bekezdésben szereplõ kezességek beváltására,
nyilvántartására és a hozzájuk kapcsolódó adatszolgáltatási
kötelezettségre az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvényt, illetve annak felhatalmazása alapján
kiadott jogszabályokat kell alkalmazni.’’
5. § (1) Az MFB Tv. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
,,6. § (1) Az MFB R t. elõzõ évi tevékenységérõl a Magyar
Államot mint tulajdonost képviselõ miniszter (a továbbiakban: a tulajdonosi jogok gyakorlója) legkésõbb
augusztus 31-ig beszámol a Kormánynak.’’
(2) Az MFB Tv. 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
,,(3) A Kormány a beszámoló alapján áttekinti az MFB Rt.
pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetét.’’
6. § Az MFB Tv. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,7. § Az MFB Rt. tevékenységéhez illeszkedõ jövedelmezõségi elvárásokat az éves üzleti tervben kell meghatározni.’’
7. § Az MFB Tv. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,8. § (1) A Hpt. 79. §-ának (2) bekezdésében foglalt
rendelkezéstõl eltérõen az MFB Rt. által a hitelintézetekkel szembeni — ügyfelenként vagy ügyfélcsoportonként
külön számított — kockázatvállalások nettó értéken számított összege nem haladhatja meg az MFB Rt. prudenciális elõírások alapjául szolgáló szavatoló tõkéjét.
(2) Az MFB R t. esetében a Hpt. 76. §-ának
(3)—(10) bekezdésében, a Hpt. 83. §-ának (1)—(3) bekezdésében foglalt korlátozásokat nem kell alkalmazni.

4791

(3) Az MFB Rt. — járulékos vállalkozás kivételével —
csak a 2. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében, fejlesztési tõkefinanszírozás céljából szerezhet tulajdonrészt jogi személyiségû gazdasági társaságban.
(4) Az MFB Rt. egy gazdasági társaságban — kivéve az
e törvény mellékletében meghatározott gazdasági társaságokat — közvetlenül, illetõleg közvetetten legfeljebb 49%-os
tulajdoni hányadot szerezhet.
(5) Az MFB Rt. által egy gazdasági társaságba, illetve a
társaság által ellenõrzött más gazdasági társaságba befektetett fejlesztési tõke összege nem haladhatja meg az
MFB R t. szavatoló tõkéjének huszonöt százalékát.’’
8. § Az MFB Tv. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
,,10. § (1) Az MFB R t. köteles a tulajdonosi jogok
gyakorlója által elfogadott — a könyvvizsgálói záradékot
vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó —
éves beszámolót és az összevont (konszolidált) éves beszámolót az adott üzleti év mérlegfordulónapjától számított
180 napon belül cégbíróságnál letétbe helyezni ugyanolyan
formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek
alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót és az összevont
(konszolidált) éves beszámolót felülvizsgálta.
(2) Az MFB R t. az (1) bekezdésben meghatározott
beszámolóit legkésõbb június 15-ig köteles a tulajdonosi
jogok gyakorlója elé terjeszteni. A tulajdonosi jogok
gyakorlója a beszámolók elfogadásáról az elõterjesztéstõl
számított 15 napon belül dönt.’’
9. § Az MFB Tv. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
,,11. § (1) Az MFB R t. felügyeletét — e törvény
13. §-ának (3) bekezdésében meghatározott kivétellel —
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) látja el.’’
10. § (1) Az MFB Tv. 13. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
,,13. § (1) Az MFB R t.-ben a Magyar Államot mint
egyszemélyes tulajdonost az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon értékesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX.
törvény mellékletében meghatározott miniszter képviseli.’’
(2) Az MFB Tv. 13. §-ának (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
,,(3) Az MFB Rt. gazdálkodásának célszerûségét, jövedelmezõségét és szakszerûségét a tulajdonosi jogok gyakorlója vizsgálja.’’
11. § (1) Az MFB Tv. 14. §-ának (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
,,(3) Az igazgatóság tagja és az igazgatóság tagjának
közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] nem lehet országgyûlési, illetõleg önkormányzati képviselõ.’’
(2) Az MFB Tv. 14. §-ának (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
,,(4) Az igazgatóság tagjait és elnökét a tulajdonosi jogok gyakorlója választja meg és hívja vissza.’’
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12. § Az MFB Tv. 15. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
,,(2) Az MFB Rt. vezérigazgatóját a tulajdonosi jogok
gyakorlója nevezi ki és menti fel.’’
13. § Az MFB Tv. 16. §-ának (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
,,(3) A felügyelõ bizottság elnökét és tagjait a tulajdonosi jogok gyakorlója választja meg és hívja vissza.’’
14. § Az MFB Tv. 16/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,16/A. § Az MFB R t. könyvvizsgálóját — az Állami
Számvevõszék elnökének javaslatára — a tulajdonosi jogok gyakorlója választja meg, határozott idõtartamra.’’
15. § Az MFB Tv. 18. §-ának (6) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
,,(6) Az MFB Rt. igazgatóságának, felügyelõ bizottságának tagja által tett bejelentés esetén a tulajdonosi jogok
gyakorlója, alkalmazott által tett bejelentés esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles írásban felszólítani az
igazgatóság, felügyelõ bizottság tagját, az alkalmazottat az
összeférhetetlenség megszüntetésére. Ha a felszólított személy az összeférhetetlenséget a felszólítás kézbesítésétõl
számított 30 napon belül nem szünteti meg, akkor megbízása, munkaviszonya vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonya megszûnik.’’
16. § Az MFB Tv. 18/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,18/A. § Az MFB R t. igazgatóságának, felügyelõ bizottságának elnöke és tagja, továbbá vezérigazgatója a
megválasztását követõ 30 napon belül, majd azt követõen évente, vezetõ alkalmazottai a kinevezésüket követõ
30 napon belül, majd azt követõen kétévente a köztisztviselõkre vonatkozó szabályok szerint vagyonnyilatkozatot
tesznek.’’
17. § Az MFB Tv. a következõ melléklettel egészül ki:
,,Melléklet
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló
2001. évi XX. törvényhez
A törvény 8. §-ának (4) bekezdésében foglalt elõírástól
eltérõen az MFB Rt. 100%-ot elérõ tulajdonrészt szerezhet, illetõleg birtokolhat a következõ gazdasági társaságokban:
Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt.
Kisvállalkozás-Fejlesztõ Pénzügyi Rt.
Magyar Követeléskezelõ Rt.
Magyar Közmû Kft.
Nemzeti Lakásberuházó és Ingatlanfejlesztõ Kft.’’
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18. § E törvény a kihirdetését követõ hónap 15. napján
lép hatályba.

Átmeneti rendelkezések
19. § Az MFB R t. az MFB Tv. 8. §-ának (1)—(5) bekezdésében foglalt elõírásoknak — a törvény hatálybalépésekor meglévõ ügyletei tekintetében — legkésõbb
2004. június 30-ig köteles eleget tenni.
20. § (1) Az MFB R t. e törvény hatálybalépését követõ
90 napon belül köteles módosítani alapító okiratát, valamint szervezeti és mûködési szabályzatát.
(2) Az MFB R t. e törvény hatálybalépését követõ
120 napon belül köteles módosítani belsõ szabályzatait.

Hatályukat vesztõ jogszabályok
21. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az MFB Tv. 8/A. §-a, 16. §-ának (4) bekezdése és a
18. §-a (4) bekezdésének c) pontja, valamint a 20. §-ának
b) pontja.

Módosuló jogszabályok
22. § A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérõl
szóló 2002. évi LXII. törvény 33. §-ának (1)—(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(1) A Magyar Fejlesztési Bank Rt. forrásszerzés céljából felvett — amerikai dollárban, euróban, svájci frankban
vagy forintban meghatározott — éven túli lejáratú hiteleinek, kölcsöneinek, valamint kötvénykibocsátásainak
együttes állománya 2003. december 31-én legfeljebb
800 000,0 millió forint lehet.
(2) A Kormány határozata alapján a Magyar Fejlesztési
Bank Rt. által nyújtott hitelfinanszírozásból származó,
valamint a harmadik fél javára vállalt készfizetõ kezességbõl és bankgaranciából származó kötelezettségek együttes
állománya 2003. december 31-én legfeljebb 200 000,0 millió forint lehet.
(3) A Magyar Fejlesztési Bank Rt. által — a kis- és
középvállalkozások hitelfinanszírozása érdekében —
forrásszerzés céljából felvett — amerikai dollárban, euróban vagy svájci frankban meghatározott — éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott
kötvényekhez kapcsolódóan a Kormány által vállalható
árfolyam-garancia együttes állománya 2003. december
31-én legfeljebb 350 000,0 millió forint lehet.’’
Mádl Ferenc s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

a Köztársaság elnöke

az Országgyûlés elnöke
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2003. évi XXIX.
törvény
a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény
módosításáról*
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényt
(a továbbiakban: Szt.) az Országgyûlés a következõk
szerint módosítja:
1. § Az Szt. preambuluma helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerõpiac igényeihez és az Európai
Unió közösségi vívmányaihoz igazodó rugalmas és differenciált, a gazdaság dinamikus fejlõdését segítõ szakképzési rendszer mûködésének biztosítása, a pályakezdéshez
és a folyamatos foglalkoztatáshoz szükséges szakképesítés(ek)nek az esélyegyenlõségen alapuló megszerzése,
valamint az Alkotmányban meghatározott tanuláshoz való
jog érvényesülése céljából az Országgyûlés a következõ
törvényt alkotja:’’
2. § (1) Az Szt. 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,1. § (1) E törvény hatálya — a felsõoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: felsõoktatási
törvény) 84. § (2) bekezdés b), c) és d) pontjaiban szabályozott képzés, valamint az iskolarendszeren kívüli hatósági jellegû képzések kivételével — kiterjed minden olyan
iskolai rendszerû és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi
CI. törvény (a továbbiakban: felnõttképzési törvény) alapján felnõttképzési tevékenységnek minõsülõ iskolarendszeren kívüli szakmai képzésre, amely
a) a szakképzést megalapozó szakmai alapképzésre, a
tanulmányokba és a szakmai vizsgába történõ beszámítás
tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) által szabályozott szakiskolai pályaorientációra, szakmai elõkészítõ
ismeretek oktatására és szakmai alapozó oktatásra, valamint szakközépiskolai szakmai orientációra, elméleti és
gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatásra,
b) az állam által elismert szakképesítés megszerzésére,
c) munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység
gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére,
d) a felsõoktatási intézményben szervezett felsõfokú
szakképesítés megszerzésére,
e) a szakmai tevékenység magasabb szintû gyakorlásához, a mestervizsgához szükséges ismeretek elsajátítására,
f) a hátrányos helyzetben lévõ társadalmi csoportok
számára szervezett képzésre,

* A törvényt az Országgyûlés a 2003. május 5-i ülésnapján fogadta el.
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g) a megváltozott munkaképességûeket érintõ rehabilitációs képzésre, továbbá
h) az elhelyezkedést, a vállalkozást segítõ képzésre
irányul.’’
(2) Az Szt. 1. §-a a következõ új (2) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:
,,(2) E törvény hatálya kiterjed a szakmai vizsgára, valamint a szakmai vizsgát szervezõ intézményre.’’
3. § Az Szt. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:
,,2. § (1) A szakképzés intézményei:
a) a szakközépiskola;
b) a szakiskola, beleértve a speciális szakiskolát és a
készségfejlesztõ speciális szakiskolát is (a továbbiakban
az a) és b) pont alattiak együtt: szakképzõ iskola);
c) a regionális munkaerõ-fejlesztõ és -képzõ központ
(a továbbiakban: képzõ központ); továbbá
d) a felnõttképzési törvényben meghatározott, iskolarendszeren kívüli szakmai képzést folytató intézmény.
(2) A szakképzõ iskola létesítésére, fenntartására és
mûködésére a közoktatási törvény, a felsõfokú szakképzést
folytató felsõoktatási intézmény létesítésére, fenntartására
és mûködésére a felsõoktatási törvény, a képzõ központ
létesítésére és fenntartására a felnõttképzési törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Az e törvény 15. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével — jogszabályban meghatározott feltételekkel rendelkezõ — természetes és jogi személyek, illetõleg ezek
jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságai
szakképzõ iskola fenntartása nélkül, más szervezeti keretben is folytathatnak szakképzést. [Az (1) és a (3) bekezdésekben foglaltak a továbbiakban együtt: szakképzést folytató intézmény.]’’
4. § Az Szt. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(2) Az OKJ-ben kell meghatározni
a) a szakképesítés azonosító számát, megnevezését és a
hozzárendelt FEOR-számot,
b) a szakképesítések körét és szakmacsoportját,
c) a jegyzékbe kerülés évét,
d) a kizárólag iskolai rendszerû szakképzésben megszerezhetõ szakképesítéseket,
e) a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés
maximális idõtartamát (a szakképzési évfolyamok számát,
az óraszámot),
f) az iskolai és a szakmai elõképzettséget,
g) a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei
(a továbbiakban: szakmai és vizsgakövetelmény) meghatározására feljogosított minisztert, ideértve a Központi
Statisztikai Hivatal elnökét is (a továbbiakban: szakképesítésért felelõs miniszter).’’
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5. § Az Szt. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:
,,4. § (1) A szakképzés ágazati irányítását az oktatási
miniszter látja el. Az oktatási miniszter a szakképzés egészére kiterjedõen — az érintett szakképesítésért felelõs
miniszter véleményének kikérésével — országos és térségi
szakmai ellenõrzést, pedagógiai-szakmai mérések, átvilágítások, értékelések, elemzések készítését rendelheti el.
(2) Az oktatási miniszter a szakképesítésért felelõs
miniszter egyetértésével jogszabályban határozza meg
a) az OKJ-t, az OKJ-be történõ felvétel és az OKJ-ból
való törlés eljárási rendjét,
b) a szakmai vizsgáztatás általános szabályait és eljárási
rendjét (a továbbiakban: szakmai vizsgaszabályzat), valamint a szakmai vizsgák adatait tartalmazó központi nyilvántartás vezetésének szabályait,
c) a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeit,
d) a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteit,
e) a szakképzés megkezdésére és folytatására vonatkozó feltételeket, a szakképzést folytató intézmények gyakorlati képzés szervezésére vonatkozó együttmûködési megállapodás tartalmi követelményeit,
f) a tanulókat e törvény 48. §-a alapján megilletõ juttatások részletes szabályait,
g) az Országos szakmai szakértõi névjegyzék (a továbbiakban: szakértõi névjegyzék) és az Országos szakmai
vizsgaelnöki névjegyzék (a továbbiakban: vizsgaelnöki
névjegyzék) elkészítését és kiadását.
(3) Az oktatási miniszter
a) ellátja a Munkaerõ-piaci Alap fejlesztési és képzési
alaprészével kapcsolatos külön törvényben meghatározott
feladatokat, továbbá
b) létrehozza és mûködteti — a szakképesítésért felelõs
miniszterrel együtt — az OKJ folyamatos fejlesztésére és
korszerûsítésére a szakmacsoportonkénti bizottságokat.
A bizottságok legalább három évenként áttekintik a szakképzés tapasztalatai alapján az OKJ-t, és szükség esetén
javaslatot tesznek a módosítására.
(4) Az oktatási miniszter az ágazatába tartozó, valamint
az OKJ alapján hatáskörébe utalt szakképesítések tekintetében ellátja a szakképesítésért felelõs miniszter 5. §-ban
meghatározott feladatait.
(5) Az oktatási miniszter a (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott hatáskörét, továbbá az iskolarendszeren kívüli szakképzést érintõ kérdésekben a (2) bekezdés b), c),
e) és g) pontjában meghatározott hatáskörét a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel egyetértésben
gyakorolja.
(6) Az oktatási miniszter a (2) bekezdés d) és f) pontjában meghatározott hatáskörét a pénzügyminiszterrel
egyetértésben gyakorolja.
(7) Az oktatási miniszter a (3) bekezdés b) pontja alapján létrehozott szakmacsoportonkénti bizottságokat a
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foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel együtt
mûködteti.’’
6. § Az Szt. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:
,,5. § (1) A szakképesítésért felelõs miniszter az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében jogszabályban
határozza meg
a) a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit az
oktatási miniszter egyetértésével, és
b) a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményt (a továbbiakban: szakmai vizsgát szervezõ intézmény).
(2) A szakképesítésért felelõs miniszter az ágazatába
tartozó szakképesítések tekintetében
a) javaslatot tesz az állam által elismert szakképesítésre,
b) meghatározza a képzés idõtartamát, a szakképesítés
szakmai tantárgyait, kidolgoztatja és kiadja azok központi
programjait (tanterveit),
c) kidolgoztatja a szakmai tantárgyak tankönyveit és
egyéb tanulmányi segédleteit,
d) javaslatot tesz a szakmai vizsgaszabályzatra, megbízza a szakmai vizsgabizottság (a továbbiakban: vizsgabizottság) elnökét,
e) gondoskodik a szakmai elméleti és gyakorlati képzést ellátó pedagógusok továbbképzésének szervezésérõl,
valamint a szaktanácsadás megszervezésérõl és mûködtetésérõl,
f) elkészíti és kiadja a szakértõi névjegyzéket és a vizsgaelnöki névjegyzéket, továbbá
g) gondoskodik az országos szakmai tanulmányi versenyek szervezésérõl,
h) elkészítteti és jóváhagyja a szakmai vizsga írásbeli és
szóbeli vizsgarészének tételeit.
(3) A szakképesítésért felelõs miniszter az (1)—(2) bekezdésben foglalt feladatai ellátásának elõsegítésére
kutató és fejlesztõ-szolgáltató intézetet mûködtethet.
(4) A szakképesítésért felelõs miniszter — a szakmai vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint az
államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957.
évi IV. törvényben szabályozott eljárás (a továbbiakban:
államigazgatási eljárás) keretében — megvonhatja az általa feljogosított intézménytõl a szakmai vizsga szervezésének jogát, megsemmisítheti a szakmai vizsga eredményét,
valamint érvénytelenné nyilváníthatja a kiállított szakképesítést tanúsító bizonyítványt, ha bebizonyosodik, hogy a
szakmai vizsgát jogellenesen szervezték meg, vagy a bizonyítványt jogellenesen állították ki. Az érvénytelenné nyilvánított bizonyítványt be kell vonni, és meg kell semmisíteni. A szakképesítésért felelõs miniszter az e bekezdésben
szabályozott intézkedését — indokolás nélkül — a Magyar
Köztársaság hivatalos lapjában közzéteszi.
(5) A több ágazat illetékességi körébe tartozó szakképesítés esetében az (1)—(2) és (4) bekezdésben meghatáro-
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zott feladatokat az OKJ-ben elsõ helyen feltüntetett szakképesítésért felelõs miniszter látja el.’’
7. § Az Szt. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,6. § (1) Az oktatási miniszter a szakképesítésért felelõs
miniszterrel együttmûködve a szakképzés tartalmi fejlesztésére, az állam által elismert szakképesítések folyamatos
fejlesztésére, a képesítési követelmények hazai és nemzetközi összehangolására, a nemzeti referencia és tájékoztatási központ, valamint a szakképzési információs központ
mûködtetésére, a hátrányos helyzet leküzdését segítõ,
továbbá rehabilitációs képzési programok kifejlesztésére,
az országos szaktanácsadásra, a pedagógusok szakmai
továbbképzésének szervezésére, a tanulmányi versenyek
rendezésére, az innováció támogatására, központi kutató
és koordináló fejlesztõ-szolgáltató intézetként mûködteti
a Nemzeti Szakképzési Intézetet (a továbbiakban: NSZ I).
(2) Az NSZI feladatainak ellátása során együttmûködik
az 5. § (3) bekezdésben meghatározott kutató és fejlesztõszolgáltató intézetekkel.’’
8. § Az Szt. a következõ új 6/A. §-sal egészül ki:
,,6/A. § (1) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (a továbbiakban: Vizsgaközpont) közremûködik az
oktatási miniszter hatáskörébe tartozó — jogszabályban
meghatározott — hatósági feladatok ellátásában.
(2) A szakképzés országos és térségi szakmai ellenõrzését az országos mérési feladatokon keresztül kell megvalósítani, az iskolai rendszerû szakképzés tekintetében a
közoktatási törvény, az iskolarendszeren kívüli szakmai
képzés vonatkozásában pedig a felnõttképzési törvény rendelkezései szerint. A szakképesítésért felelõs miniszter
évente egyszer javaslatot tehet az oktatási miniszternek a
szakmai ellenõrzés témaköreire. Az ellenõrzés költségeit
az érintett minisztérium költségvetésében kell megtervezni.
(3) A Vizsgaközpont az (1) bekezdés szerinti feladatai
ellátása során kizárólag a szakértõi névjegyzékben szereplõ, a szakképesítésért felelõs miniszter által javasolt szakértõket vehet igénybe. Az ellenõrzésben az érintett szakképesítésért felelõs miniszter képviselõje is részt vehet.
A szakmai ellenõrzés tapasztalatairól a Vizsgaközpont
évente összegezést készít, amelyet az oktatási miniszter
megküld a szakképesítésért felelõs miniszternek.’’
9. § (1) Az Szt. 7. §-ának (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(1) Az országos gazdasági kamarák (a továbbiakban:
gazdasági kamara) a szakképesítésért felelõs miniszterrel
kötött megállapodás alapján — az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel együttmûködve — kidolgozzák a szakmai és vizsgakövetelményt, valamint ellátják az
5. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatot. A szakmai és vizsgakövetelményt a szakképesítésért
felelõs miniszter a gazdasági kamara egyetértésével jogsza-
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bályban határozza meg. A megállapodást a szakképesítésért felelõs miniszter közzéteszi.’’
(2) Az Szt. 7. §-ának (3)—(4) bekezdései helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:
,,(3) A gazdasági kamara — az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel együttmûködve — határozza
meg azoknak a szakképesítéseknek a körét, amelyekre az
1. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak céljából mesterképzés folytatható, illetõleg mestervizsgáztatás szervezhetõ. A gazdasági kamara — az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel együttmûködve — kidolgozza a
mestervizsga követelményeit, amelyet a szakképesítésért
felelõs miniszter jogszabályban ad ki.
(4) A mesterképzés és -vizsgáztatás feltételeirõl a gazdasági kamara az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel együttmûködve gondoskodik.’’
(3) Az Szt. 7. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
,,(5) A gazdasági kamara a szakképzésben való közremûködésrõl, területi szervezetei közötti együttmûködésrõl
írásbeli megállapodást köt az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel.’’
10. § Az Szt. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:
,,10. § (1) Az OKJ-ben meghatározott szakképesítéshez
— az ellenõrzési, mérési és értékelési rendszer kialakulását
és mûködését biztosító — szakmai és vizsgakövetelményt
kell elõírni. A szakmai és vizsgakövetelmény a következõket tartalmazza:
a) a szakképesítés OKJ-ben szereplõ azonosító számát,
megnevezését és a hozzárendelt FEOR számot,
b) a képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai elõképzettséget, elõzetes szakmai gyakorlatot, a pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeket, valamint az elõírt gyakorlatot,
c) a szakképesítéssel ellátható legjellemzõbb foglalkozást, tevékenységet, valamint a munkaterület rövid leírását, a rokon szakképesítések felsorolását,
d) a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés
idõtartamát, a maximális óraszámot, az elméleti és gyakorlati képzési idõ arányát, szakképzõ iskolában a szakképzési
évfolyamok számát, a szakmai alapképzés idõtartamát, a
gyakorlati képzés eredményességét mérõ szintvizsga
(a továbbiakban: szintvizsga) szervezésének lehetõségét,
e) a szakképesítés szakmai követelményeit,
f) a szakmai vizsgáztatással kapcsolatos követelményeket:
— a szakmai vizsgára bocsátás feltételeit,
— a szakmai vizsga részeit és tantárgyait,
— a vizsgarészek, -tantárgyak alóli felmentés feltételeit,
— a köztes vizsga beszámíthatóságát,
— a szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérõ szempontjait.
(2) A szakmai és vizsgakövetelmény alapján a szakképzõ
iskolában a pedagógiai program részeként — a szakmai
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tantárgyak központi programja (tanterve) elõírásai figyelembevételével — szakmai programot, az iskolarendszeren
kívüli szakképzést folytató intézményben a felnõttképzési
törvény 16. § (2) bekezdése szerinti képzési programot kell
kidolgozni.
(3) A szakmai program tartalmazza a tanítási év során
szervezett évközi összefüggõ gyakorlati képzés idõtartamát is.’’
11. § Az Szt. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:
,,11. § (1) A szakképzést folytató intézményben, illetõleg a felsõoktatási intézményben folytatott tanulmányokat
a szakképesítést nyújtó szakképzésben elõírt — megegyezõ
tartalmú — követelmények teljesítésébe be kell számítani.
Az elõzetes tanulmányok és az azokkal megegyezõ tartalmú követelmények teljesítésének egyidejû igazolásával a
beszámítás iránti kérelmet (beszámítás iránti kérelem) a
szakképzést folytató intézmény vezetõjéhez kell benyújtani. A beszámítás mértékérõl a szakképzést folytató intézmény vezetõje dönt. A szakképzést folytató intézmény
vezetõjének döntése ellen a Vizsgaközponthoz lehet fellebbezni. A fellebbezésre az államigazgatási eljárás általános szabályait kell alkalmazni.
(2) A szakképzést folytató intézményben, illetõleg a
felsõfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok
során tett eredményes vizsga alapján a szakmai vizsga részei, illetõleg tantárgyai vizsgakövetelményeinek ismételt
teljesítése alól felmentés adható. Abból a vizsgarészbõl
vagy tantárgyból, amelybõl a vizsgára jelentkezõ már eredményesen vizsgázott — a szakmai és vizsgakövetelmény
változása kivételével —, újabb vizsgát nem köteles tenni.
A felmentés iránti kérelmet, valamint a vizsga letételét
igazoló bizonyítványt a szakmai vizsgát szervezõ intézmény
vezetõjéhez a vizsgára történõ jelentkezéssel együtt kell
benyújtani. A felmentésrõl — a szakmai vizsgát szervezõ
intézmény vezetõjének javaslatára — a szakmai vizsga
megkezdése elõtt a vizsgabizottság dönt. A vizsgabizottság
a kérelmet csak abban az esetben utasíthatja el, ha a felmentés jogszabályban elõírt feltételei nem állnak fenn.
A vizsgarész vagy tantárgy osztályzatát, illetõleg érdemjegyét a másik vizsgán elért eredmény alapján a vizsgabizottság állapítja meg.
(3) A közoktatási törvényben szabályozott
a) szakiskolai pályaorientáció, szakmai elõkészítõ ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás, valamint
b) szakközépiskolai szakmai orientáció, elméleti és
gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás
során elsajátított és igazolt ismeretek tanulmányokba történõ beszámításáról a szakképzést folytató intézmény
vezetõje dönt.
(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti tantárgyakból tett
eredményes érettségi vizsga beszámításáról — kérelemre — a vizsgabizottság dönt.’’
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12. § Az Szt. 13. §-ának (1)—(2) bekezdései helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:
,,(1) Szakmai vizsgát a szakképesítésért felelõs miniszter
által jogszabályban feljogosított intézmény, továbbá az iskolai rendszerû szakképzésben — ha a szakmai vizsgaszabályzat másképp nem rendelkezik — a 2. § (1) bekezdés
a)—b) pontjaiban felsorolt szakképzést folytató intézmény, továbbá a felsõfokú szakképzést szervezõ felsõoktatási intézmény a vele tanulói, illetõleg hallgatói jogviszonyban állók tekintetében szervezhet. Az iskolarendszeren
kívüli szakképzésben a 2. § (1) bekezdés a)— c) pontjában
felsorolt szakképzést folytató intézmény azok számára
szervezhet e törvény felhatalmazása alapján szakmai vizsgát, akikkel az 52. § (2) bekezdésben szabályozott képzési
szerzõdést kötött.
(2) A szakképzést folytató intézmény a szakmai elméleti
és gyakorlati ismeretek elsajátítása eredményességének
idõszakos mérésére — nagyobb képzési szakaszok (szakmai
modul) lezárásaként — köztes vizsgát szervezhet. A köztes
vizsga eredménye — a szakmai és vizsgakövetelményben
meghatározottak, valamint a szakmai vizsgaszabályzat elõírásai szerint — a szakmai vizsgán figyelembe vehetõ.’’
13. § (1) Az Szt. 14. §-ának (1)—(2) bekezdései helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
,,(1) Az OKJ-ben meghatározott szakképesítés megszerzésére a szakmai vizsgát a szakmai és vizsgakövetelmény
alapján és a szakmai vizsgaszabályzat rendelkezései szerint
kell megtartani. A szakmai vizsgát vizsgabizottság elõtt
kell letenni.
(2) A vizsgabizottság független szakmai testület. A vizsgabizottság munkájában a szakképesítésért felelõs miniszter által megbízott elnök, a szakmai vizsgát szervezõ intézmény, továbbá a szakképesítés szerint illetékes területi
gazdasági kamarának (a továbbiakban: illetékes területi
gazdasági kamara) a gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel együttmûködve kijelölt képviselõje vesz részt. Ha a
szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági kamara hatáskörébe sem, akkor a vizsgabizottság munkájában a szakképzést folytató intézmény képviselõje, illetõleg ha az
megegyezik a szakmai vizsgát szervezõ intézménnyel, a
szakképesítésért felelõs miniszter által kijelölt szakmai
szervezet (a továbbiakban: szakmai szervezet) képviselõje
vesz részt. A vizsgabizottság mûködéséhez az elnökön
kívül legalább két tag szükséges.’’
(2) Az Szt. 14. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
,,(6) A vizsgabizottság döntése, intézkedése (a továbbiakban együtt: döntés), vagy intézkedésének elmulasztása
ellen a vizsgázó jogszabálysértésre hivatkozva — a közléstõl, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított három
munkanapon belül — a Vizsgaközponthoz törvényességi
kérelmet nyújthat be. A törvényességi kérelmet a Vizsgaközpont a beérkezéstõl számított három munkanapon belül bírálja el. A törvényességi kérelemmel kapcsolatban az
államigazgatási eljárás általános szabályait kell alkalmazni. A benyújtásra meghatározott határidõ elmulasztása
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jogvesztõ, igazolásnak helye nincs. A vizsgázó jogszabálysértésre hivatkozással a közléstõl számított harminc napon
belül a Vizsgaközpont döntésének bírósági felülvizsgálatát
kérheti.’’
14. § Az Szt. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:
,,15. § (1) Az iskolai rendszerû szakképzés az OKJ-ben
meghatározott szakképesítés tekintetében a szakképesítésért felelõs miniszter által meghatározott szakmai és
vizsgakövetelmény, valamint a szakmai tantárgyak, tananyagegységek (modulok) központi programja (tanterve)
alapján szakmai elméleti és gyakorlati képzés keretében
történik. A szakmai tantárgyak központi programja (tanterve) tartalmazza a tananyag elsajátítására rendelkezésre
álló idõkeretet, a szakképzési évfolyamokon a szorgalmi
idõ befejezését követõ összefüggõ (nyári) szakmai gyakorlat (a továbbiakban: összefüggõ szakmai gyakorlat) idõtartamát, a képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzéket.
(2) A szakmai elméleti képzés csak szakképzõ iskolában,
illetõleg felsõfokú szakképzés esetén felsõoktatási intézményben is folyhat.
(3) A tanuló gyakorlati képzése minden olyan szakképzõ
iskola, vagy gyakorlati képzést végzõ jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, egyéni
vállalkozó (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) által
fenntartott, illetõleg mûködtetett gyakorlóhelyen megszervezhetõ és folytatható, ahol a gyakorlati követelményekre való felkészítés jogszabályban elõírt feltételei biztosítottak (a szakképzõ iskola és a gazdálkodó szervezet
a továbbiakban együtt: gyakorlati képzés szervezõje).
(4) A gyakorlati képzés szervezõje annak mérésére, hogy
a tanuló a szakmai alapképzés során elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, a szakmai és vizsgakövetelményben elõírt szintvizsgát
szervez. A szintvizsga elõkészítésében és megszervezésében az illetékes területi gazdasági kamara a gazdasági érdekképviseleti szervezetek, szakmai szervezetek, továbbá a
tanulói jogviszony szerint illetékes szakképzõ iskola
(a továbbiakban: illetékes szakképzõ iskola) képviselõjével együttmûködve vesz részt.
(5) Azokban a szakképesítésekben, amelyekben a gazdasági kamara a 7. § (1) bekezdése szerint kidolgozza a
szakmai és vizsgakövetelményt, a szintvizsgát az illetékes
területi gazdasági kamara a gazdasági érdekképviseleti
szervezetekkel, szakmai szervezetekkel együttmûködve
— az illetékes szakképzõ iskola és a gyakorlati képzés
szervezõje képviselõjének közremûködésével — szervezi.
(6) A szakképzõ iskola a külföldi bizonyítványok és
oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint lefolytatott elismerési eljárást követõen
vehet részt olyan nemzetközi kezdeményezéshez kapcsolódó
szakképzési programban, amelynek megvalósítása következtében a tanulók külföldi bizonyítványt szerezhetnek.’’
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15. § Az Szt. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:
,,16. § (1) A szakképzõ iskolában a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban a tanuló számára az elsõ és a
második szakképesítés megszerzésére irányuló elméleti és
gyakorlati képzés a közoktatási törvény rendelkezései
alapján ingyenes.
(2) Az elsõ és a második szakképesítés megszerzésére
irányuló képzés esetén a gazdálkodó szervezet a nappali
oktatás munkarendje szerinti oktatásban résztvevõ tanulótól a gyakorlati képzésének megszervezéséért, végzéséért
és a gyakorlati képzés feltételeinek a biztosításáért nem
kérhet és nem fogadhat el hozzájárulást, illetõleg költségtérítést. Az illetékes szakképzõ iskola e tilalom megszegésérõl a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül
köteles tájékoztatni az illetékes területi gazdasági kamarát.
A tilalmat megszegõ gazdálkodó szervezetet az illetékes
területi gazdasági kamara — a gazdasági érdekképviseleti
szervezetekkel együttmûködve — legfeljebb öt évre eltilthatja a gyakorlati képzésben való részvételtõl. Az eltiltásról szóló döntést öt napon belül írásban az illetékes szakképzõ iskola tudomására hozza.’’
16. § Az Szt. 19. §-ának (1)—(2) bekezdései helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:
,,(1) A tanuló gyakorlati képzése a szakképzést folytató
intézmények (szakképzõ iskola, gazdálkodó szervezet)
közötti együttmûködési megállapodás alapján abban az
esetben folytatható, ha
a) a tanuló gyakorlati képzésére költségvetési szervnél,
b) a gyakorlati képzés szervezõje szakképzõ iskola és az
összefüggõ szakmai gyakorlatra gazdálkodó szervezetnél,
c) a gyakorlati képzés szervezõje csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés feltételeivel, ezért a tanuló kiegészítõ gyakorlati képzésére más gyakorlati képzést szervezõnél,
d) a tanuló gyakorlati képzésére több gazdálkodó szervezet által közösen mûködtetett üzemközi tanmûhelyben,
e) a tanuló gyakorlati képzésére képzõ központ által
mûködtetett tanmûhelyben
kerül sor.
(2) Az együttmûködési megállapodásra a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.’’
17. § Az Szt. 19/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
,,(1) Azokban a szakképesítésekben, amelyekben a gazdasági kamara a 7. § (1) bekezdése szerint kidolgozza a
szakmai és vizsgakövetelményt, az illetékes területi gazdasági kamara a gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel,
szakmai szervezetekkel az iskolai tanmûhelyben folyó gyakorlati képzés törvényességi ellenõrzése keretében vizsgálhatja a maximális csoportlétszámra, a tanulói terhelésre, a
tanulói kedvezmények és juttatások biztosítására, a tanulói
munka- és balesetvédelemre, a hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó rendelkezésekben, valamint a 14. §
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(1) bekezdése szerinti eszköz- és felszerelési jegyzékben
foglaltak megtartását. Az iskolai tanmûhely ellenõrzését a
közoktatási törvény 107. §-ában meghatározott eljárási
rend szerint kell végezni, az ellenõrzésben kizárólag a szakértõi névjegyzékben szereplõ szakértõk mûködhetnek közre.’’

(2) Az Szt. 42. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
,,(3) Az oktatási szünet és a felkészülési idõ kiadásánál
a heti pihenõnapokat és a munkaszüneti napokat figyelmen kívül kell hagyni.’’

18. § Az Szt. 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
,,27. § (1) Szakképzési évfolyamon a tanuló gyakorlati
képzése gazdálkodó szervezetnél — a 19. §-ban foglaltak
kivételével — a tanuló és a gazdálkodó szervezet között
gyakorlati képzés céljából megkötött írásbeli tanulószerzõdés alapján folyik.
(2) A tanulószerzõdés megkötésekor, módosításakor,
továbbá a gyakorlati képzés során tilos a hátrányos megkülönböztetés. A hátrányos megkülönböztetés tilalmára,
következményeinek orvoslására a közoktatási törvény elõírásait kell alkalmazni.
(3) A hátrányos megkülönböztetés tilalmát megszegõ
gazdálkodó szervezetet az illetékes területi gazdasági
kamara — a gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel
együttmûködve — egytõl öt évig terjedõ idõtartamra eltilthatja a gyakorlati képzésben való részvételtõl.
(4) A tanulószerzõdés megkötésében — a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülõ, illetõleg a gyám kérésére — az
illetékes szakképzõ iskola képviselõje közremûködik. Ha
a közremûködés eredményeként sem kerül sor tanulószerzõdés megkötésére, akkor a szakképzõ iskola — az
illetékes területi gazdasági kamara közremûködésével —
gondoskodik annak a tanulónak a gyakorlati képzésérõl,
aki egyébként a szakképzés megkezdéséhez szükséges feltételeknek megfelel.’’

21. § Az Szt. 44. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(2) A tanuló pénzbeli juttatásának havi mértéke a szakképzési évfolyam elsõ félévében — függetlenül az elméleti,
illetõleg a gyakorlati képzési napok számától — a kötelezõ
legkisebb munkabér legalább tizenöt százaléka. A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló
pénzbeli juttatásának mértékét a szakképzési évfolyam
második, illetõleg további féléveiben — a tanuló tanulmányi elõmenetelét és szorgalmát is figyelembe véve — az
elõzõ félévben nyújtott pénzbeli juttatás havi összegének
legalább tíz százalékával kell emelni. A pénzbeli juttatás
összegérõl tájékoztatni kell az illetékes szakképzõ iskolát.’’

19. § Az Szt. 30. §-ának (2)—(3) bekezdései helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:
,,(2) A gyakorlati követelményekre való felkészítés
feltételeinek meglétét a gyakorlati képzés szervezõjének
telephelye szerint illetékes területi gazdasági kamara a
gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel, szakmai szervezetekkel együttmûködve a tanulószerzõdés megkötését
megelõzõen bírálja el.
(3) A tanulószerzõdést, illetõleg a gyakorlati képzést
szervezõ gazdálkodó szervezetet az illetékes területi gazdasági kamara tartja nyilván, a gazdasági érdekképviseleti
szervezetekkel, szakmai szervezetekkel együttmûködve ellátja a gyakorlati képzés ellenõrzését.’’
20. § (1) Az Szt. 42. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
,,(1) A tanulószerzõdés alapján a tanulót a betegsége
idejére — kivéve, ha a társadalombiztosítási szabályok szerinti üzemi baleset és foglalkozási betegség miatt nem tud
részt venni a gyakorlati képzésben — naptári évenként tíz
nap betegszabadság illeti meg, amelyre — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel — a Munka Törvénykönyve szabályait
kell alkalmazni.’’

22. § (1) Az Szt. 53. §-a (1) bekezdésének bevezetõ része
helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(1) A képzõ központ’’
(2) Az Szt. 53. §-ának (3) bekezdése a következõ
d) ponttal egészül ki:
[(3) A felügyelõ tanács]
,,d) ellátja a felnõttképzési törvény 14. §-ában meghatározott szakmai tanácsadó testület feladatait, amenynyiben összetétele megfelel a felnõttképzési törvényben
meghatározottaknak.’’
23. § Az Szt. 54. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(3) A gazdálkodó szervezetnek a gyakorlati képzéshez
való hozzájárulási kötelezettségét a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló 2001. évi LI. törvény (a továbbiakban: Szht.)
szabályozza.’’
24. § Az Szt. az 54. §-t követõen a következõ új alcímmel
és 54/A. §-sal egészül ki:
,,A szakképzést folytató intézményekben nyilvántartott
és kezelt adatok
54/A. § (1) A szakképzõ iskolákban az alkalmazottak,
illetõleg a tanulók nyilvántartott és kezelt adatairól a közoktatási törvény 2. számú melléklete, a felsõoktatási intézmények dolgozóinak és hallgatóinak kezelt adatairól a
felsõoktatási törvény 2. számú melléklete, az iskolarendszeren kívüli szakképzésben részt vevõk kezelt adatairól a
felnõttképzési törvény melléklete intézkedik.
(2) A szakmai vizsga adatai statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon, az oktatási miniszter által meghatározott szabályok szerint átadhatók.’’
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25. § Az Szt. a következõ új Hetedik résszel és új
54/B. §-sal egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi Hetedik rész
megnevezése Nyolcadik részre változik:
,,HETEDIK RÉSZ
Értelmezõ rendelkezések
54/B. § E törvény alkalmazásában:
1. állam által elismert szakképesítés: az OKJ-ben meghatározott szakképesítés;
2. elõírt gyakorlat: a szakképesítés megszerzéséhez
szükséges, meghatározott munkaterületen, munkakörben
korábban megszerzett gyakorlat, amelynek idõtartamát a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye tartalmazza;
3. gyakorlati képzést szervezõ: a gyakorlati követelményekre való felkészítés feltételeit biztosító, a gyakorlati
képzést megszervezõ és folytató szakképzõ iskola vagy gazdálkodó szervezet;
4. gyakorlati képzést szervezõ székhelye: az a hely, ahol a
gyakorlati képzést szervezõ képviseleti jogának gyakorlására jogosult vezetõ munkahelye található;
5. hátrányos helyzetû: az, akinek családi körülményei,
szociális helyzete, születési adottsága, örökölt vagy szerzett
betegsége, életvitele vagy más ok miatt a szakképzésbe való
bekapcsolódása és az abban való részvétele az átlagosnál
nehezebben biztosítható;
6. iskolai elõképzettség: a szakképzés megkezdéséhez
szükséges iskolai végzettség;
7. iskolai rendszerû szakképzés: a közoktatás keretében
a közoktatási és a szakképzési törvényben meghatározott
szakképzõ iskolában, illetõleg a felsõoktatási törvényben
meghatározott felsõoktatási intézményben folyó szakképzés. Résztvevõi a szakképzést folytató intézménnyel
tanulói, illetõleg hallgatói jogviszonyban állnak;
8. iskolarendszeren kívüli hatósági jellegû képzés: jogszabályban meghatározott hatóság által kiadott engedélyt
követõen megkezdhetõ, szabályozott tartalmú és célú képzés, melyet követõen hatóság által engedélyezett és szabályozott vizsga eredményeként tevékenység folytatására feljogosító okirat (engedély, bizonyítvány stb.) kiadására
kerül sor;
9. központi program (tanterv): miniszter által kiadott
dokumentum a szakmai és vizsgakövetelmény teljesítésére
szolgáló iskolai rendszerû szakképzés megszervezéséhez,
valamint további nevelési-oktatási dokumentumok (szakmai program, tankönyv, egyéb tanulmányi segédlet) elkészítéséhez;
10. mesterképzés: olyan képzési forma, amelynek során
meghatározott szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal
rendelkezõ szakembereket — a szakmai tevékenység mester szintû gyakorlásához szükséges szakmai elméleti és
gyakorlati, a vállalkozás vezetéséhez szükséges gazdasági,
jogi és munkaügyi, a tanulók képzéséhez szükséges alapvetõ pedagógiai ismeretek elsajátításával — mestervizsgára készítenek fel;
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11. mestervizsga követelményei: a szakképesítésért felelõs miniszter által jogszabályban meghatározott dokumentum, amely a mestervizsgának a gazdasági kamara
által — az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel együttmûködve — kidolgozott követelményeit,
valamint a vizsgáztatással kapcsolatos követelményeket
tartalmazza;
12. országos gazdasági érdekképviseleti szervezet: a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 2. §
e) pontjában meghatározott szervezet;
13. rehabilitációs képzés: a megváltozott munkaképességû, fogyatékossággal élõ személy sajátos képességeire
alapozó, illetõleg azt fejlesztõ szakmai képzés, át- és
továbbképzés, amely az érintett munkavállalási esélyének,
további munkahelymegtartó képességének javítását szolgálja;
14. szakképesítések köre: az állam által elismert szakképesítések olyan nagyobb csoportja, amelyik a benne lévõ
szakképesítések megszerzésére irányuló képzés szabályozottsága szerint azonos jellemzõkkel rendelkezik;
15. szakmai alapképzés: a szakképesítés megszerzésére
felkészítõ képzési folyamat azon része, amely azonos szakmacsoportba tartozó szakképesítések közös szakmai ismeretei megszerzésére irányul;
16. szakmai ellenõrzés: a szakképzés ágazati irányításának olyan eszköze, amelynek keretében a hatályos követelmények érvényesülésének vizsgálata, a kapott eredmények
értékelése, az információknak a döntéshozók számára történõ visszacsatolása történik meg;
17. szakmai elõképzettség: szakképesítés megszerzéséhez szükséges, korábban megszerzett szakképesítés, megnevezését a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
tartalmazza;
18. szakmai és vizsgakövetelmény: a szakképesítésért
felelõs miniszter által jogszabályban kiadott központi képzési dokumentum;
19. szakmai modul: a szakképzés olyan önálló tananyagegysége (szakasza), amelynek a megkezdéséhez elõzetesen
meghatározott feltételek szükségesek, és befejezésekor
mérhetõ a teljesítmény;
20. szakmai tantárgy: a szakmai és vizsgakövetelmény
teljesítéséhez a szakképesítés központi programjában
(tantervében) elõírt tantárgy;
21. szakmai vizsga: az OKJ-ben meghatározott szakképesítés megszerzésére szervezett állami vizsga;
22. tanmûhely: tanmûhely, tangazdaság, tanbolt, tankórterem, tankert, tanudvar, tankonyha, laboratórium, taniroda,
demonstrációs terem, gyakorló- és szaktanterem;
23. vizsgadíj: a vizsga megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatban felmerülõ, a feladatra elszámolható mûködési célú kiadások egy vizsgázóra jutó hányada;
24. vizsgáztatási díj: a vizsgabizottság tagjait és a vizsgabizottság munkáját segítõ szakértõket megilletõ díjazás.’’

4800

MAGYAR KÖZLÖNY

26. § (1) Ez a törvény — a (4) és (5) bekezdésben foglalt
kivételekkel — a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) az Szt. 44. § (4) bekezdése,
b) a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló 1995. évi LXXXIV. törvény 1. §-a, 2. §-a,
3. § (1) bekezdése, 4. § (2) bekezdése, 5. §-a, 10. § (1) bekezdése, 11. § (1) bekezdése, 12—15. §-ai és 17. §-a,
c) a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával,
valamint az Ifjúsági és Sportminisztérium létrehozásával
összefüggésben szükséges törvénymódosításokról szóló
1998. évi LXXXVI. törvény 28. § (1)—(3) bekezdései,
d) a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi
XXXVII. törvény (a továbbiakban: Tr.) 3. § (2) bekezdése,
e) a Magyar Köztársaság 2001. évi és 2002. évi költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 87. §-a.
(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az Szt. 34. § (1) bekezdésében a szakképzésrõl szóló
1993. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló 1995. évi
LXXXIV. törvény 20. § (1) bekezdésével beiktatott
d) pont megjelölése e) pontra változik,
b) az Szht. 10. § (6) bekezdésében az ,,5. §-ának (3) bekezdése’’ szövegrész ,,5. §-a’’ szövegre változik,
c) a Tr. 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a
szerint a szakképesítésért felelõs miniszter gyakorolja a
szakmai tantárgyak tankönyveinek kidolgozásával, kiadásával és forgalmazásával kapcsolatos jogosítványokat.’’
(4) E törvény 5. és 6. §-ai, valamint a 8. §-sal módosított
Szt. 6/A. § (3) bekezdése 2004. január 1. napjával lépnek
hatályba, érvényesülésük költségvetési kihatását a 2004.
évi költségvetési törvényben kell megtervezni, és az érintett minisztériumok költségvetésében kell biztosítani.
(5) E törvény 16. §-ával módosított Szt. új 19. § (1) bekezdése, valamint a 18. §-ával módosított Szt. új 27. §
(1) bekezdése 2005. január 1. napjával lép hatályba.
(6) E törvény hatálybalépése nem érinti a szakképzõ
iskola és a gazdálkodó szervezet között a tanuló gyakorlati
képzésére korábban létrejött együttmûködési megállapodások érvényességét.
(7) A szakképesítésért felelõs miniszterek e törvény
hatálybalépését követõ két éven belül vizsgálják felül az
ágazatukba tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit, és a szükséges módosításokat végezzék el.
(8) E törvény hatálybalépését követõen a tanulószerzõdéseket felül kell vizsgálni, és a 2003/2004. tanévben tanulmányokat folytató tanulók esetében az Szt. 44. § (2) bekezdésének megfelelõen módosítani kell.
Mádl Ferenc s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

a Köztársaság elnöke

az Országgyûlés elnöke
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A Kormány tagjainak
rendeletei
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
56/2003. (V. 23.) FVM
rendelete
a dohány termelõi csoportokról
Az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi CXIV.
törvény (a továbbiakban: Tv.) 10. §-a (2) bekezdésének
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján — figyelemmel
a Tv. 5. §-ának e) és j) pontjaira — a következõket rendelem el:
1. §
(1) A termelõi csoportokról szóló 85/2002. (IX. 18.)
FVM rendeletben (a továbbiakban: R .) meghatározott feltételek szerint a nyersdohány-termelõk (a továbbiakban:
termelõk) kezdeményezésére, az általuk elõállított nyersdohány termelésének szervezése, termékeik tárolása, piacképes áruvá történõ elõkészítése és közös értékesítése céljából dohány termelõi csoportok alapíthatók.
(2) Az R. rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §
A rendelet alkalmazásában
a) nyersdohány: szárított leveles dohány (vámtarifaszám: 2401 10);
b) termelõ: az a természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság,
aki (amely) az e rendeletben foglaltak szerinti feltételek
mellett az elsõdleges feldolgozó részére történõ értékesítés
céljából leveles dohányt termel, illetõleg dohánylevelet
betakarít, szárít és a mezõgazdasági termelõk agrártámogatás igénybevételével összefüggõ adatszolgáltatásról és
nyilvántartásba vételrõl szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm.
rendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének
eleget tett, és nyilvántartásba vették;
c) a termelõi csoport tagja: az a b) pont szerint minõsülõ
termelõ, akit a szövetkezetként, korlátolt felelõsségû társaságként vagy zártkörû részvénytársaságként mûködõ,
termelõi csoportként elismert vagy elõzetesen elismert
szervezetben tagként, névre szóló részvényesként tartanak
nyilván;
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d) elsõdleges feldolgozó: a nyersdohány fermentálását
végzõ gazdasági társaság

(2) E rendelet 3. §-ának (1)—(2) és (4)—(6) bekezdései
a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ
csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésekor hatályát vesztik.

3. §

(3) Ez a rendelet az R. rendelkezéseivel közösen a
Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek, valamint
azok tagállamai között társulás létesítésérõl szóló,
Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdetõ 1994. évi
I. törvény 3. §-ával összhangban a Bizottságnak a nyersdohány-ágazatban a jövedelemtámogatási rendszer, a termelési kvóták és a termelõi csoportoknak nyújtandó külön
támogatás tekintetében a 2075/92/EGK tanácsi rendelet
alkalmazása részletes szabályainak meghatározásáról
szóló 2848/98/EK rendelettel összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz.

(1) Termelõi csoportként az a szervezet ismerhetõ el,
amely megfelel az R.-ben foglalt feltételeknek, és amelynek társasági szerzõdése (alapító okirata, alapszabálya)
(a továbbiakban: alapító okirat) tartalmazza a tagok kötelezettségvállalását arra, hogy
a) a termelõi csoport tevékenységét kizárólag nyersdohány termesztésére korlátozza;
b) a piacra szánt teljes termelésüket a termelõi csoporton keresztül értékesítik;
c) betartják a termelõi csoport által meghatározott termelési, környezetvédelmi és értékesítési szabályokat
(a továbbiakban: közös szabályok);
d) a tag kilépési szándékát legkésõbb a tárgyév október
31-éig írásban jelzi a termelõi csoport felé.
e) A 2. § c) pontja szerint minõsülõ termelõi csoporttag csak egy termelõi csoportnak lehet tagja.
(2) Az alapító okirat kötelezi a tagokat, hogy az (1) bekezdés szerinti feltételeket a termelõi csoport elismerésének napjával, vagy — ha taggá válásuk késõbb következik
be — a tagsági viszony létesítésének napjával tartsák be.
(3) Az R . 4. § (5) bekezdése dohány termelõi csoportokra nem alkalmazható.
(4) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában a termelõi csoporton keresztül történõ értékesítés legalább az
alábbi tevékenységekre terjed ki:
a) a termelõi csoport összes tagjának teljes nyersdohány termelésére vonatkozó termeltetési szerzõdés
megkötése a termelõi csoport nevében és javára, valamint
b) a termelõi csoport összes tagja által megtermelt, és
a közös szabályok szerint elõkészített teljes mennyiség
átadása az elsõdleges feldolgozónak.
(5) A termelõi csoport gondoskodik arról, hogy a tagok
betartsák a közös szabályokat.
(6) A termelõi csoportok nem végezhetik a dohány elsõdleges feldolgozását.
(7) A termelõi csoport köteles évente november 15-éig
írásban értesíteni a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztériumot az elismerés feltételéül szolgáló adatokban történt változásokról.

4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba.

Dr. Németh Imre s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Az oktatási miniszter
12/2003. (V. 23.) OM
rendelete
a 2003/2004. tanév rendjérõl
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján — szakképzés tekintetében a szakképesítésért felelõs
miniszterekkel egyetértésben — a következõket rendelem el:

A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed
a) fenntartóra való tekintet nélkül
aa) az általános iskolákra,
ab) a szakmunkásképzõ iskolákra és szakiskolákra
(a továbbiakban együtt: szakiskola),
ac) a gimnáziumokra, a szakközépiskolákra (a továbbiakban együtt: középiskola) (a szakiskola és a középiskola
együtt: középfokú iskola),
ad) az alapfokú mûvészetoktatási intézményekre,
ae) a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekre
[a továbbiakban az aa)— ae) pont alattiak együtt: iskola],
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af) a diákotthonokra és kollégiumokra (a továbbiakban: kollégium),
ag) a többcélú intézményekre
[a továbbiakban az a) pont alattiak együtt: nevelésioktatási intézmény];
b) a tanulókra és az iskolákba jelentkezõkre;
c) a pedagógusokra;
d) a nevelõ és oktató munkát végzõ más szakemberekre
és a nem pedagógus-munkakört betöltõkre;
e) a tanulók és jelentkezõk szüleire, gyámjára (a továbbiakban együtt: szülõ).
(2) E rendelet alkalmazásában
a) gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény: a fogyatékosság típusának megfelelõen létrehozott általános iskola, középiskola, szakiskola, kollégium, speciális szakiskola,
készségfejlesztõ speciális szakiskola, illetve iskolai, kollégiumi tagozat, osztály, csoport;
b) többcélú intézmény: az egységes iskola, az összetett
iskola, a közös igazgatású közoktatási intézmény és az
általános mûvelõdési központ, ha iskolai vagy kollégiumi
feladatot lát el.

A tanév, a szorgalmi idõ (tanítási év)
2. §
(1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a szorgalmi idõ, tanítási év (a továbbiakban:
szorgalmi idõ) keretei között kell megszervezni. Az elsõ és
az utolsó tanítási nap által meghatározott idõszak a szorgalmi idõ. A szorgalmi idõ áll rendelkezésre egy iskolai
évfolyam követelményeinek oktatásához, elsajátításához.
A szorgalmi idõ elsõ napja a tanév elsõ napja.
(2) A 2003/2004. tanévben a szorgalmi idõ elsõ tanítási
napja 2003. szeptember 1. (hétfõ) és — ha e rendelet
másképp nem rendelkezik — utolsó tanítási napja 2004.
június 15. (kedd). A tényleges tanítási napok száma — ha
e rendelet másképp nem rendelkezik — száznyolcvankét
nap.
(3) Az iskola utolsó, befejezõ évfolyamán az utolsó tanítási nap
a) középiskolákban és a szakiskolákban — a b) pontban meghatározott kivétellel — 2004. május 7., a Belügyminisztérium fenntartásában lévõ szakközépiskolákban
2004. május 21., a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévõ szakképzõ iskolákban 2004. június 9.,
b) kisebbségi nyelven oktató és a két tanítási nyelvû
középiskolákban 2004. május 6.,
c) szakiskolákban másfél éves képzésben tanulók részére
2004. január 16.

2003/56. szám

(4) Az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben és a
felnõttoktatásban a szorgalmi idõ elsõ és utolsó napját
— a szorgalmi idõ elsõ és utolsó hetének keretében —
az igazgató határozza meg.
(5) A szakközépiskola és a szakiskola a szakképzési
évfolyamon a szorgalmi idõt február elsõ hetében is megkezdheti, amennyiben a 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet
mellékleteként kiadott Országos Képzési Jegyzékrõl szóló
rendelkezés (a továbbiakban: OKJ) a képzési idõt nem
teljes évfolyamban határozza meg, vagy egyéb ok miatt az
iskola a szakképzõ évfolyamot keresztféléves oktatás keretében kívánja megszervezni. A szorgalmi idõ elsõ és utolsó
napját az iskola igazgatója állapítja meg.
(6) Az iskola igazgatója határozza meg a szorgalmi idõ
elsõ és utolsó napját, ha a fogyatékos tanuló az évfolyam
követelményeit egy szorgalmi idõnél hosszabb idõ alatt
teljesíti.
(7) A szorgalmi idõ elsõ féléve 2004. január 23-ig tart.
Az iskolák 2004. január 30-ig értesítik a tanulókat, illetõleg
a kiskorú tanulók szüleit az elsõ félévben elért tanulmányi
eredményekrõl. A (4)—(6) bekezdésben meghatározott
esetben az elsõ félév utolsó napját az igazgató állapítja
meg. Az értesítést ettõl a naptól számított hét napon belül
kell megküldeni.
(8) Az elsõ és a második félév (a szorgalmi idõ utolsó
napja) lezárását követõ tizenöt napon belül az iskoláknak
nevelõtestületi értekezleten el kell végezni a pedagógiai
munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelõtestületi értekezletrõl készített jegyzõkönyvet
meg kell küldeni — tájékoztatás céljából — az iskolaszéknek és a fenntartónak.
(9) Iskolai megemlékezést kell tartani
a) minden iskolában az aradi vértanúk (október 6.)
emléknapja,
b) középiskolákban és szakiskolákban a kommunista
diktatúrák áldozatainak (február 25.) emléknapja, valamint a holokauszt áldozatainak (április 16.) emléknapja
alkalmából.

Tanítási szünet a szorgalmi idõben, a tanítás nélküli
munkanapok
3. §
A szorgalmi idõ alatt a nevelõtestület a tanév helyi
rendjében meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot
— tanítás nélküli munkanapként — használhat fel, amelybõl egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelõtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.
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4. §

Országos mérés, értékelés elrendelése

(1) Az õszi szünet idõpontja: 2003. október 20—22.
A szünet elõtti utolsó tanítási nap október 18. (szombat),
a szünet utáni elsõ tanítási nap október 27. (hétfõ).

7. §

(2) A téli szünet 2003. december 22-tõl 2004. január 2-ig
tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap 2003. december 19.
(péntek), a szünet utáni elsõ tanítási nap 2004. január 5.
(hétfõ).
(3) A tavaszi szünet 2004. április 8-tól április 13-ig tart.
A szünet elõtti utolsó tanítási nap április 7. (szerda), a
szünet utáni elsõ tanítási nap április 14. (szerda).
(4) Az iskola az (1)—(3) bekezdésben meghatározott
szünetek mellett — a szorgalmi idõ kezdõ és befejezõ
napjának változatlanul hagyásával — más idõpontban is
adhat a tanulóknak szünetet, illetõleg a szünetek kezdõ és
befejezõ napját módosíthatja, ha a — közoktatásról szóló
törvény 52. §-ának (16) bekezdésében meghatározottak
megtartásával — heti pihenõnapon tartott tanítási
nappal — ehhez a szükséges feltételeket megteremti.
(5) A nemzeti és etnikai kisebbségi oktatásban részt
vevõ iskolák az (1)—(2) bekezdésben meghatározott idõpontoktól eltérhetnek, illetve a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha
azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.
(6) Az e §-ban szabályozott szünetek napjain, ha azok
munkanapra esnek, az iskolának — szükség esetén — gondoskodnia kell a tanulók felügyeletérõl. A felügyelet megszervezésérõl több iskola közösen is gondoskodhat.

A vizsgák rendje
5. §
(1) A középiskolai érettségi vizsgákat és szakmai vizsgákat, a szakiskolai szakmai vizsgákat e rendelet 1. számú
mellékletében foglaltak szerint kell megtartani.
(2) Az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben a
szorgalmi idõ utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga idõpontját az iskola igazgatója határozza meg.

(1) A közoktatásról szóló törvény 93. §-ának (2) bekezdése, valamint a 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 11. §-ának
(6) bekezdése alapján a 2003/2004. tanévben országos
mérés keretében meg kell vizsgálni
a) az alapkészségek meglétét (olvasás-szövegértés,
matematikai eszköztudás) a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedõen,
b) a tizenegyedik évfolyamon tanuló diákok tantárgyi
készségeit magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, valamint — ha az iskolában tanítják — angol és német
nyelv tantárgyakból minden érettségire felkészítõ középiskolában a 2005-ben életbe lépõ érettségi vizsgaszabályzat
írásbeli vizsga formáinak megfelelõen. A vizsgálatban való
részvétel minden középiskola számára kötelezõ az e pontban felsoroltak közül minden, az iskola által magyar tannyelven tanított tantárgyból. Az iskola minden tizenegyedik évfolyamos tanulója — az iskola beosztása szerint —
a felsoroltak közül egy érettségi tantárgyból vesz részt a
vizsgálatban — a tanuló választása alapján — közép- vagy
emelt szinten.
(2) A vizsgálatokat és a méréseket az OKÉV szervezi
meg a Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény közremûködésével és az Országos szakértõi névjegyzékben szereplõ szakértõk bevonásával.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott méréseket 2004. május 17-én, hétfõn kell lebonyolítani, b) pontjában meghatározott feladatot 2004. május 18-án, kedden
kell lebonyolítani.
(4) Az OKÉV az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vizsgálatról 2004. december 10-ig országos, az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott vizsgálatokról 2004.
november 30-ig országos és intézményi szintû elemzést
készít.
(5) Az OKÉV az országos szakmai mérések eredményeit
tájékoztatás céljából megküldi a Közoktatás-politikai
Tanácsnak, valamint az Országos Köznevelési Tanácsnak,
amelyek gondoskodnak annak közzétételérõl. Az OKÉV
megküldi továbbá az intézményi szintû elemzéseket az
intézmények vezetõinek és fenntartóinak.

A felvételi eljárás és a beiratkozás
A tanulmányi versenyek
6. §
8. §
A tanköteles tanulók általános iskolába történõ beíratásának, a középfokú iskolába történõ felvételi eljárásának
és beiratkozásának rendjét külön jogszabály, a középfokú
iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(1) E rendelet 2. számú melléklete tartalmazza azoknak
a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az
Oktatási Minisztérium hirdet meg az iskolák részére, illetve
amelyeket anyagilag és/vagy szakmailag támogat.
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(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a
tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.

Hatályba léptetõ rendelkezések

(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplõ tanulmányi
versenyre történõ felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, iskolaszék hiányában az
iskolai szülõi szervezet és az iskolai diákönkormányzat
egyetért.

9. §

(4) A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az
(1) és (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelõs miniszter az
általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhívást közvetlenül küldi meg az Oktatási Közlöny részére
közzététel céljából.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba.
(2) A 2002/2003. tanév rendjérõl szóló 30/2002. (V. 15.)
OM rendelet, valamint az azt módosító 47/2002. (VII. 17.)
OM rendelet és az 50/2002. (IX. 10.) OM rendelet 2003.
augusztus 31. napján hatályát veszti.
Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

1. számú melléklet a 12/2003. (V. 23.) OM rendelethez
A vizsganapok
1. A tanítási év végi vizsgák ideje:
a) Az érettségi, szakmai írásbeli vizsgák kezdõ napja
— a nemzetiségi és a két tanítási nyelvû középiskolákban 2004. május 7.,
— a középiskolákban nappali rendszerû oktatás esetén 2004. május 10.,
— a középiskolai felnõttoktatásban 2004. május 24.
b) A közös írásbeli érettségi-felvételi vizsgák ideje 2004. május 17—18—19.
c) Az érettségi szóbeli vizsgákat a nappali tagozaton 2004. június 9. és június 22. között, a felnõttoktatás nappali
munkarend szerint folyó, valamint esti, levelezõ tagozatán június 16. és június 30. között kell megtartani.
d) A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli részét 2004. május
10. napjától, a gyakorlati és a szóbeli vizsgákat május 24. napjától kell megtartani. A másfél éves szakmai képzésben
tanulók számára 2004. február 2. napjától kell a szakmai vizsgát folyamatosan megtartani.
2. A szeptemberi-októberi vizsgák ideje:
Az érettségi, szakmai vizsgák írásbeli részét a nemzetiségi és két tanítási nyelvû középiskolákban 2003. szeptember 26. napjától, az egyéb középiskolák nappali rendszerû iskolai oktatásában és a felnõttoktatásban 2003. szeptember 29. napjától, szóbeli részét pedig október hónapban kell megtartani.
A nappali rendszerû oktatásban
Nemzetiségi nyelv és irodalom, a két tanítási nyelvû középiskolák célnyelve
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Német nyelv
Fizika, Világbanki informatika*
Orosz nyelv
Olasz nyelv
Rajz és mûalkotások elemzése
Kémia, Szakmai elõkészítõ tantárgy*
Spanyol nyelv
Latin nyelv, Héber nyelv
Angol nyelv
Francia nyelv
Az itt felsoroltakon kívül minden más idegen nyelv
A vizsgák délelõtt 8 órakor, délután 14 órakor kezdõdnek.
* Szakközépiskolai tanulókra vonatkozó tantárgy.

2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.

szeptember 26. de.
szeptember 29. de.
szeptember 30. de.
október 1. de.
október 2. de.
október 2. de.
október 2. du.
október 2. du.
október 3. de.
október 3. du.
október 3. du.
október 6. de.
október 7. du.
október 8. de.
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A felnõttoktatásban
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Fizika
Kémia, Szakmai elõkészítõ tantárgy*
Rajz és mûalkotások elemzése, Szakmai elõkészítõ tantárgy*
Idegen nyelv

2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.

szeptember 29. du.
szeptember 30. du.
október 1. du.
október 2. du.
október 3. du.
október 6. du.

A vizsgák délután 14 órakor kezdõdnek.
A felnõttoktatást folytató középiskolában azok a tanulók vizsgázhatnak e napon idegen nyelvbõl, akik iskolai
keretben, óraterv szerint tanulták a nyelvet.
A felnõttoktatást folytató középiskolában idegen nyelvbõl egyedi elbírálás alapján érettségizõk a nappali tagozatra
elõírt idõpontban tehetnek írásbeli vizsgát.
[Lásd a Gimnáziumi Érettségi Vizsgaszabályzat I. fejezet 3. § (5) bekezdését.]
3. Az érettségi vizsga írásbeli részének tantárgyankénti idõpontja és sorrendje a gimnáziumi, szakközépiskolai
tanulók számára a 2004. május—június vizsgaidõszakban:
A nappali rendszerû oktatásban
Nemzetiségi nyelv és irodalom, a két tanítási nyelvû középiskolák célnyelve
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Orosz nyelv
Fizika, Világbanki informatika*
Rajz és mûalkotások elemzése
Kémia, Szakmai elõkészítõ tantárgy*
Latin nyelv, Héber nyelv
Angol nyelv
Német nyelv
Olasz nyelv
Francia nyelv
Spanyol nyelv
Az itt felsoroltakon kívül minden más idegen nyelv

2004.
2004.
2004.
2004.
2004.
2004.
2004.
2004.
2004.
2004.
2004.
2004.
2004.
2004.

május 7. de.
május 10. de.
május 11. de.
május 11. du.
május 12. de.
május 12. du.
május 13. de.
május 13. du.
május 14. de.
május 20. de.
május 20. du.
május 21. de.
május 21. du.
május 14. du.

2004.
2004.
2004.
2004.
2004.
2004.

május 24. du.
május 25. du.
május 26. du.
május 27. du.
május 28. du.
június 1. du.

A vizsgák délelõtt 8 órakor, délután 14 órakor kezdõdnek.
A felnõttoktatásban
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Fizika, Egyéb közismereti természettudományos tantárgy
Kémia, Szakmai elõkészítõ tantárgy
Rajz és mûalkotások elemzése
Idegen nyelv

4. Az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló — módosított — 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet szerint folyó iskolarendszerû szakmai képzés szakmai írásbeli vizsganapjai:
2003. október 6—7—8—9—10.
14 órától
2004. február 9—10—11—12—13.
14 órától
2004. május 24—25—26—27—28.
8 órától
* Szakközépiskolai tanulókra vonatkozó tantárgy.
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5. A Honvédelmi Minisztérium illetékességi körébe tartozó, a 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet szerint folyó iskolarendszerû
szakképzések február elsõ hetében is megkezdhetõk. A szakmai vizsgák írásbeli vizsgaidõpontjai 2004. január 28. és június 11.
6. A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó, a 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet szerint folyó iskolarendszerû
szakképesítések írásbeli vizsgaidõpontja az alábbi:
a) írásbeli:
2004. január 6.
10 óra
szóbeli és gyakorlati:
2004. január 19—23.
b) írásbeli:
2004. május 27.
10 óra
szóbeli és gyakorlati:
2004. június 8—25.
c) írásbeli:
2004. szeptember 30.
10 óra
szóbeli és gyakorlati:
2004. október 15—22.
7. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium illetékességi körébe tartozó, a 7/1993. (XII. 30.) MüM
rendelet szerint folyó iskolarendszerû szakképzések szakmai vizsgáinak írásbeli vizsgaidõpontjai:
2003. október 6.
14 óra
2004. február 9.
14 óra
2004. május 24.
8 óra
8. A vizsgaidõszak meghatározásánál az akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzés esetében figyelembe kell
venni a felsõoktatási intézmények vizsgarendjét.
Megjegyzés:
Az egyes OKJ szakképesítések írásbeli tantárgyi vizsganapjainak tételes felsorolását, valamint a tételek átvételének idejét
és módját a szakképesítésekért felelõs miniszter az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában, közleményben teszi közzé.
9. A Magyar Táncmûvészeti Fõiskola Nádasi Ferenc Gimnázium írásbeli érettségi vizsganapjai: 2004.
május 3—4—5. Szóbeli vizsganapjai: 2004. május 25—26—27—28.

2. számú melléklet
a 12/2003. (V. 23.) OM rendelethez
Jegyzék a tanulmányi versenyekrõl
I. AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÁLTAL
MEGHIRDETETT ÉS FINANSZÍROZOTT
VERSENYEK
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek
Magyar irodalom
Magyar nyelv
Történelem
Földrajz
Mûvészettörténet
Angol
Francia I. kategória
Francia II. kategória
Német I. kategória
Német II. kategória
Orosz
Olasz I. kategória
Olasz II. kategória
Spanyol

Latin
Matematika I. kategória
Matematika II. kategória
Matematika III. kategória
Informatika I. kategória
Informatika II. kategória
Fizika I. kategória
Fizika II. kategória
Fizika III. kategória
Biológia I. kategória
Biológia II. kategória
Kémia I. kategória
Kémia II. kategória
Mozgókép és médiaismeret
Filozófia magyar nyelven
Filozófia idegen nyelven
Nemzetiségi német
Nemzetiségi horvát
Nemzetiségi román
Nemzetiségi szerb
Nemzetiségi szlovák
Nemzetiségi szlovén
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II. AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÁLTAL
MEGHIRDETETT ÉS ANYAGILAG TÁMOGATOTT
VERSENYEK
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III. AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÁLTAL
ANYAGILAG TÁMOGATOTT VERSENYEK
Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek

Általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek
Cigány népismeret
Horvát nyelv és irodalom
Horvát népismeret
Görög nyelv és irodalom
Görög népismeret
Német nyelv és irodalom
Német népismeret
Szerb nyelv és irodalom
Szlovák nyelv és irodalom
Szlovák népismeret
Szlovén nyelv és irodalom
Szlovén népismeret
Román nyelv és irodalom
Román népismeret

Az alapfokú mûvészetoktatási intézmények részére
IX. Országos klarinétverseny
IX. Országos oboa- és fagottverseny
X. Országos zongoraverseny
VIII. Országos kürtverseny
VII. Országos orgonaverseny
IX. Országos ,,Alba Regia’’ kamarazenei verseny
VI. Országos ,,Bartók Béla’’ hegedû-duó verseny
V. Országos furulyaverseny
II. Országos néptáncverseny (csoportos) az alapfokú
évfolyamok növendékei számára
II. Országos grafika és fotó-videó verseny
I. Országos kerámia-, tûzzománckészítõ verseny
I. Országos bábjáték verseny

,,Nyelvünkben élünk’’ magyar nyelvi kommunikációs
verseny
Varga Tamás Országos Matematikai Verseny
Országos angol nyelvi verseny
Országos német nyelvi verseny
Országos francia nyelvi verseny
Országos orosz nyelvi verseny
Országos Történelem Tantárgyi Verseny 7—8. évfolyam
Öveges József Fizikaverseny
Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Verseny
Herman Ottó Országos Biológiai Verseny
Hevesy György Országos Kémia Verseny
Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti
Verseny
Országos Népdaléneklési verseny
Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny
Általános Iskolai Közlekedési ismereti verseny
,,Szép Magyar Beszéd’’ verseny
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási
Verseny
,,Olvass velünk’’ olvasási verseny

Gyógypedagógiai Tanulmányi Versenyek
— Tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak XXIX. Országos
Komplex Tanulmányi Versenye
— Siket tanulók XXII. Borbély Sándor Országos
Tanulmányi Versenye
— XX. Koncz Dezsõ tanulmányi verseny az értelmileg
akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános
iskolák tanulóinak
— Hallássérült tanulók XVIII. Hanyvári Pál kommunikációs versenye

A mûvészeti szakközépiskolák és szakiskolák részére
II. Országos énekverseny
XI. Országos hegedûverseny
V. Országos zenekari verseny
III. Országos kamarazene verseny
VIII. Országos Starker János gordonkaverseny
II. Országos zeneszerzés verseny
VIII. Országos Kodály Zoltán szolfézs, párosének és
népdalverseny
I. Országos csembaló- és blockflõte verseny
I. Országos brácsa- és bõgõverseny
VII. Országos mintázásverseny
XIII. Országos rajzverseny
VII. Országos népmûvészeti verseny
I. Országos néptáncverseny (szóló)

Középiskolai Tanulmányi Versenyek
,,Szép Magyar Beszéd’’ verseny
,,Édes Anyanyelvünk’’ országos nyelvhasználati verseny
Arany János Irodalmi Verseny
Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny
Országos Történelem Tantárgyi Verseny
Latin nyelvi verseny (A latin nyelvet 2 éve tanulók versenye)
Arany Dániel Matematikai Verseny
Lóczy Lajos Országos Földrajzi Verseny
Kitaibel Pál Biológia és Környezetvédelmi Verseny
Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny
Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny
Nemes Tihamér Országos Középiskolai Számítástechnikai Verseny
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Pattantyús-Ábrahám Géza Középiskolai Technika Verseny
Révész Géza Országos Pszichológiai Verseny
Vizuális verseny
,,Polgár az európai demokráciában’’ címû országos
verseny
Közismereti tantárgyi verseny szakiskolák tanulói részére
,,Magyarország az én hazám’’ vetélkedõ
,,Örökségünk 48’’ történelmi vetélkedõ
,,Európa 2000.’’ állampolgári vetélkedõ
,,Magyar Kultúra Napja’’ Verseny

IV. AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÁLTAL
SZAKMAILAG TÁMOGATOTT VERSENYEK
Általános Iskolai Versenyek
Curie Kémia Emlékverseny
Curie Környezetvédelmi, Környezetismereti, Természetismereti Emlékverseny
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Kresznerics Ferenc Országos Anyanyelvi Verseny
Országos Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny

Középiskolai Versenyek
Francia nyelvi verseny (magyar—francia tanítási nyelvû
középiskolásoknak)
Dr. Less Nándor Földrajzverseny
Országos Logo Számítástechnikai Verseny
KöMaL 2003/2004. verseny
Országos Szilárd Leó Fizikaverseny
,,Gazdasági Kalandjáték’’ középiskolai tanulmányi
verseny
Komplex történelem verseny
,,Európa-próba’’ V. Országos középiskolai tanulmányi
pályázat
Földrajzi örökségünk

3. számú melléklet a 12/2003. (V. 23.) OM rendelethez
A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. számú mellékletében
meghatározott középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2003/2004. tanévben
Határidõk

Feladatok

2003. 09. 15.

Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó programra
történõ jelentkezésrõl.

2003. 10. 15.

A középfokú iskolák az OM által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák
tagozatkódjaikat és megküldik a Felvételi Központnak, továbbá a fenntartónak.

2003. 10. 31.

A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi
eljárásuk rendjét. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok (fenntartói igazolás benyújtásával),
továbbá a nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelõzõ írásbeli vizsgát
szervezõ középiskolák bejelentik az OKÉV-nek a felvételi eljárást megelõzõ egységes
írásbelin való részvételi szándékukat.
Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjérõl.

2003. 11. 28.

Az OKÉV közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit szervezõ gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelõzõ írásbeli
vizsgát szervezõ középiskolák jegyzékét.

2003. 12. 12.

A tanulók jelentkezése az írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül az írásbelit tartó 6 és
8 évfolyamos gimnáziumok, továbbá azon középiskolák egyikébe, amelyek a nyolcadik
évfolyamos tanulók számára a felvételi eljárást megelõzõ írásbeli vizsgát szerveztek.

2003. 12. 15.

Az Arany János Tehetséggondozó programra történõ pályázatok benyújtása.

2004. 01. 09—10.

Az Arany János Tehetséggondozó programba tartozó intézmények megszervezik a felvételi
eljárást megelõzõ válogatást azonos szempontok és azonos feladatok alapján.

2004. 01. 16—17.

Pótfelvételi eljárás azon tanulók részére, akik az Arany János Tehetséggondozó program
beválogatási eljárásában alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2004. 01. 30., 14.00

Írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.
A fõjegyzõ megküldi az általános iskolának a kötelezõ felvételi feladatot ellátó középfokú
iskola nevét és címét.
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Feladatok

2004. 01. 31., 10.00

Írásbeli felvételi a nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelõzõ írásbeli
vizsgát szervezõ középiskolákban.

2004. 02. 02., 14.00

Pótló írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a
nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelõzõ írásbeli vizsgát szervezõ középiskolákban azok számára, akik az elõzõ írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2004. 02. 05.

Az Oktatási Minisztérium az Arany János Tehetséggondozó programra benyújtott pályázatok eredményérõl értesíti az érdekelt szülõket, tanulókat és általános iskolákat.
Jelentkezés a Belügyminisztérium és a fegyveres erõk által fenntartott iskolákba.

2004. 02. 09.

Az írásbelit szervezõ 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a nyolcadik évfolyamok
számára a felvételi eljárást megelõzõ írásbeli vizsgát szervezõ középiskolák értesítik az
írásbeli eredményérõl a tanulókat.

2004. 02. 13.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a
tanulói adatlapok elsõ példányát pedig a Felvételi Központnak.
(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történõ jelentkezésrõl a tanuló közvetlenül küldheti
meg a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)

2004. 02. 16.—03. 12.

Általános felvételi eljárás.

2004. 03. 16.

A középfokú iskola eddig az idõpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.

2004. 03. 16.—03. 18.

A tanulói adatlapok módosításának lehetõsége az általános iskolában.

2004. 03. 19.

Az általános iskola eddig az idõpontig elzárva õrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói
adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi
Központnak.

2004. 03. 29.

A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk
jelentkezettek névsorát ABC-sorrendben.

2004. 04. 09.

A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi
jegyzékben közzétett névsort.

2004. 04. 14.

A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehetõ létszám, a
biztosan fel nem veendõk listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton és
írásban).

2004. 04. 23.

A gyõri Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói
döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyezte tése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

2004. 04. 28.

A felvételt hirdetõ középfokú iskolák megküldik a felvételrõl vagy az elutasításról szóló
értesítést a jelentkezõknek és az általános iskoláknak.

2004. 05. 07—05. 20.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a
felvehetõ létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

2004. 05. 07.—09. 01.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2004. 05. 24.

A 2003. 05. 20-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdetõ iskola igazgatója dönt
a felvételi kérelmekrõl.

2004. 06. 02.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2004. 06. 21.

Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános iskola értesítést
küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzõjének.

2004. 06. 21—23.

Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott idõben.

2004. 08. 10—25.

Beiratkozás a Belügyminisztérium és a fegyveres erõk által fenntartott iskolákba.

2004. 08. 23—24.

A tanköteles tanulók beíratása a kötelezõ felvételt biztosító iskolába (az iskola által
meghatározott idõben).

2004. 09. 06.

A tanköteles tanulók beíratásának elmulasztásáról a kötelezõ felvételt biztosító iskola
értesíti az illetékes jegyzõt.

4810

MAGYAR KÖZLÖNY

Az oktatási miniszter
13/2003. (V. 23.) OM
rendelete
a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. §-ának b) pontjában, továbbá a közoktatásról
szóló — többször módosított — 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: közoktatási törvény) 94. §-a (1) bekezdésének b), f), h) és k) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján — szakképzés tekintetében a szakképesítésért
felelõs miniszterekkel egyetértésben — a következõket
rendelem el:
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5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatálya.
Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

Melléklet
a 13/2003. (V. 23.) OM rendelethez
,,8. számú melléklet
a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez
A középfokú iskolákba történõ jelentkezés rendje
és a felvételi eljárás szabályai

1. §
1. A középfokú iskolai felvételi eljárások közös szabályai
A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
— többször módosított — 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
(a továbbiakban: R .) 17. §-a a következõ (8) bekezdéssel
egészül ki:
,,(8) A középfokú iskolákba történõ jelentkezés rendjét
és a felvételi eljárás szabályait e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.’’

2. §
Az R . 39/D. §-a (5) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[A képesség-kibontakoztató felkészítésben a tanuló a
szülõ írásban adott — a személyes adatai kezeléséhez való
hozzájárulást is tartalmazó — egyetértõ nyilatkozata alapján
vehet részt, ha — a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel —
megfelel a következõ feltételeknek:]
,,a) a törvényes felügyeletet gyakorló szülõ tanulmányait
legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán fejezte be, továbbá’’

3. §
Az R . 54. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
,,(9) Addig az idõpontig, ameddig az integrációs felkészítés nem folyik az iskola valamennyi évfolyamán, az
e rendelet 39/E. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott arányokat csak az érintett évfolyamokra járó
tanulók létszáma alapján kell megállapítani.’’

4. §
Az R. — az e rendelet mellékleteként kiadott — 8. számú
melléklettel egészül ki.

1.1. A középfokú iskola a felvételi eljárás keretében
kizárólag az általános iskolai tanulmányok során minden
tanuló által elsajátítható tananyag alapján készíthet felvételi kérdéseket, feladatokat, és nem kérhet számon olyan
ismeretekben való jártasságot, amelynek megszerzésére
kizárólag felvételi elõkészítõn volt lehetõség. A középfokú
iskolai felvételi eljárásban való részvétel nem köthetõ elõzetes felvételi elõkészítõn való részvételhez.
1.2. A középfokú iskola felvételi tájékoztatót készít,
melyet minden év október 31-éig köteles nyilvánosságra
hozni. A felvételi tájékoztatónak tartalmaznia kell a felvételi eljárás rendjét, továbbá, ha az iskola felvételi vizsgát
tart, a vizsgára történõ jelentkezés módját, a vizsga követelményeit, a vizsga idõpontját és helyét, a vizsgázó teljesítményének értékelését. A felvételi tájékoztatóban valamennyi iskolának közölnie kell az OM azonosító számát,
továbbá azokat a tanulmányi lehetõségeket, amelyek közül
a tanuló választhat [például általános tanterv alapján folyó
oktatás, emelt szintû oktatás, szakképzésben a szakterület
(a továbbiakban együtt: tagozat) megnevezését] és a tagozatot jelölõ belsõ kódot.
1.3. A középfokú iskolák a tagozatok belsõ kódját az
Oktatási Minisztérium által — a minisztérium hivatalos
lapjában — közzétett közleményben foglaltak szerint állapítják meg. A középfokú iskolák a tagozatok belsõ kódját
ezt követõen egy hónapon belül megküldik az Országos
Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (a továbbiakban:
OKÉV) által megbízott Felvételi Központnak, továbbá a
fenntartónak.
1.4. A középfokú iskolai felvételi kérelem benyújtása
— ha e rendelet másképp nem rendelkezik — központilag
kiadott, és az iskoláknak az OKÉV által megküldött jelentkezési lapon történik. A jelentkezési lapot az Interneten
közzé kell tenni. A jelentkezési lap az Internetrõl letölthetõ. A jelentkezési lap másolható. Ha a felvételi kérelmet az
iskola által meghatározottak szerint kell benyújtani, az
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iskola csak olyan adatok közlését kérheti, amelyet a közoktatásról szóló törvény 2. számú melléklete alapján kezelhet. Ha az iskola — a közoktatásról szóló törvény 81. §-a
(1) bekezdésének a) pontja szerint — vallási, illetve világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként mûködik,
külön lapon kérheti a jelentkezõ nyilatkozatát a tekintetben, hogy elfogadja-e az adott vallást, illetve világnézetet.
1.5. A felvételi kérelemre az iskola bejegyzést nem
tehet, azt nem javíthatja ki. Indokolt esetben az iskola
felhívja a tanuló, szülõ figyelmét a hibás, elrontott adatokra, és kezdeményezi azok javítását.
1.6. A jelentkezési lapot, ha a jelentkezõ iskolába jár
— és e rendelet másképp nem rendelkezik — az iskola, ha
nem jár iskolába, vagy tanulmányait külföldön végzi, a
jelentkezõ (a továbbiakban: egyéni jelentkezõ) küldi meg
a felvételt hirdetõ középfokú iskolának.
1.7. A nagykorú, cselekvõképes személy jelentkezési
lapját a jelentkezõ írja alá. A kiskorú személy jelentkezési
lapját mind a két szülõ, ha a kiskorú gyámság alatt áll, a
gyám, továbbá — ha a jelentkezõ a tizennegyedik életévét
betöltötte és nem cselekvõképtelen — a jelentkezõ írja alá.
Nem kell a szülõ aláírása, ha a szülõi felügyeletet a bíróság
megszüntette, korlátozta, szüneteltette, vagy ha a szülõi
felügyelet azért szünetel, mert a szülõ cselekvõképtelen
vagy korlátozottan cselekvõképes, illetve ismeretlen helyen tartózkodik, vagy jogai gyakorlásában ténylegesen
akadályozott. Azt, hogy a másik szülõ aláírására nincs szükség, a szülõi felügyeletet gyakorló szülõnek kell igazolnia.
1.8. Az iskola a tanuló jelentkezési lapját akkor is
továbbítja, ha azt a külön élõ szülõ nem írta alá, abban az
esetben, ha a gyermek továbbtanulásra való jelentkezésérõl a bíróság döntött, vagy a szülõk a bírósági eljárást nem
indították meg. Ez utóbbi esetben az iskola értesíti mind a
két szülõt, hogy a köztük lévõ vita eldöntése a gyámhatóság, illetve a bíróság hatáskörébe tartozik.
1.9. Az általános iskola minden év október 31-éig a
nyolcadik évfolyamra járó tanulókat szóban tájékoztatja a
felvételi eljárás rendjérõl, a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit pedig írásban tájékoztatja az 1.7—1.8. pontban
foglaltakról.
1.10. Az állami és önkormányzati feladatellátásban közremûködõ iskolákban a felvételi eljárás költségei a szülõre,
tanulóra a közoktatásról szóló törvény 114. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint nem háríthatók át.
1.11. A középfokú iskola — ha e rendelet másképpen
nem rendelkezik — a felvétellel kapcsolatos döntését megküldi a jelentkezõnek, kiskorú jelentkezõ esetén a szülõnek, továbbá, ha a jelentkezõ iskolába jár, az iskolának is
(a továbbiakban együtt: felvételi értesítés). Az iskola értesítése jegyzék formájában is történhet.
1.12. Ha a középfokú iskola a felvételi eljárás keretében
szóbeli meghallgatást szervez, azon a szülõ jelen lehet.
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1.13. Ha a középfokú iskola a felvételi eljárás keretében
írásbeli felvételi vizsgát szervez, az írásbeli vizsga kiértékelt
feladatlapjait (dolgozatait) a vizsgázó és szülõje az iskola
képviselõjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és idõben megtekintheti, azokról kézzel másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. A jelentkezõ kérelmére és költségére az iskola másolatot készít.
A megtekintéshez — az írásbeli vizsgát követõ nyolc napon
belül — egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.
A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követõ elsõ munkanap végéig — tizenhat óráig — adhatja le. A vizsgázókat
az írásbeli vizsga megkezdése elõtt tájékoztatni kell arról,
hogy hol és mikor tekinthetik meg az általuk elkészített
feladatlapokat, és tehetnek észrevételt a szaktanár értékelésére. A középfokú iskola az írásbeli vizsga feladatlapjainak egy mintapéldányát a vizsgát követõen helyben, illetve
az iskola Internet honlapján elérhetõ formában közzéteszi.
1.14. Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás
értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az igazgató
gondoskodik arról, hogy másik szaktanár is rendelkezésre
álljon az észrevételben foglaltak elbírálására, s azt lehetõség szerint az észrevételt tevõvel és az értékelõ pedagógussal közösen, érdemben elbírálják. Ha az észrevételt tevõ
fenntartja észrevételét, azt az iratokkal együtt meg kell
küldeni az e rendeletben meghatározott döntéshozónak,
aki három munkanapon belül köteles dönteni, s döntésérõl
— a kézbesítéssel egyidejûleg — rövid úton (futár, telefax,
távbeszélõ) értesíteni az igazgatót. Az észrevétel benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által
hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.
1.15. A felvételt hirdetõ iskola legkésõbb az általa szervezett utolsó felvételi vizsganapot követõ harmadik napon
kifüggeszti a felvételi eljárás eredményét, a jelentkezõk
rangsorolását az elért eredményekkel. A nyilvánosságra
hozatal során a jelentkezõ személyes adatai akkor alkalmazhatók, ha ahhoz a jelentkezõ, kiskorú jelentkezõ esetén a szülõ is hozzájárult. A jelentkezõ, kiskorú jelentkezõ
esetén a szülõ kérheti, hogy az általuk megadott egyéni
adat (például jelige) felhasználásával tegyék közzé az elért
eredményeket. A jelentkezési lap aláírása hozzájárulást
jelent ahhoz, hogy az elért eredményeket a jelentkezõ személyes adataival hozzák nyilvánosságra, feltéve, hogy az
tartalmazza az e tényre történõ figyelmeztetést, továbbá
azt a tájékoztatást, hogy az elért eredmények a jelentkezõ
által megadott egyéni adattal is nyilvánosságra hozhatók.
Ha a jelentkezõ egyéni adat alkalmazását kéri, nyilatkozatát és az egyéni adatát a jelentkezési lapra kell ráírnia. Ha
az egyéni adat a jelentkezési lapra nem lett rávezetve, az
legkésõbb a felvételi eljárás befejezésének napjáig az iskola
igazgatójának vagy az általa kijelölt személynek átadható.
1.16. A felvételi eljárásnak e mellékletben nem szabályozott kérdéseire a rendelet 26. §-ának (2) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.
1.17. Ha az iskola a benyújtott felvételi kérelmek, illetve a felvételi eljárás eredményeképpen megállapítja, hogy
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a meghirdetett tagozatot nem tudja elindítani, köteles
errõl három munkanapon belül értesíteni a jelentkezõket.
1.18. A középiskola és a szakiskola kilencedik évfolyamára jelentkezõ tanulók számára írásbeli felvételi vizsgát
hirdetõ iskola azt központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapok alapján is megszervezheti. Az egységes írásbeli felvételit hirdetõ iskola vizsga
szervezési szándékát és tétel igényét az elõzõ évek jelentkezési létszámait figyelembe véve a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok egységes írásbelin való részvételi szándéka bejelentésével egyidejûleg közli az OKÉV-vel, az írásbeli vizsgát pedig a melléklet 2.3—2.9. pontjaiban meghatározott
eljárási rend szerint, s a jelzett pontokhoz tartozó idõpontokban bonyolítja le azzal az eltéréssel, hogy nincs szükség
a fenntartói igazolás benyújtására.
1.19. Az Oktatási Minisztérium Arany János Tehetséggondozó programjába jelentkezõ tanulók a programba történõ beválogatás után jelentkezési lapjukat elküldik abba
az ,,Arany János’’ programot indító iskolába, amelyikbe a
pályázat elbírálása folyamán bekerültek. A tanuló az adatlapján elsõ helyen rangsorolja ezen iskola ,,Arany János’’
tagozatkódját. A tanulónak jogában áll más iskolát, tagozatot megjelölni, illetve a programba való jelentkezésével
kapcsolatos döntését módosítani. A felvételi eljárással
kapcsolatos idõpontokat a tanév rendjérõl szóló rendelet
3. számú melléklete tartalmazza.
2. Felvétel a gimnázium kilencedik évfolyamánál alacsonyabb évfolyamára
2.1. Ha a felvétel, átvétel a gimnázium kilencedik évfolyamánál alacsonyabb évfolyamára történik, elsõsorban
tanulmányi eredmények alapján kell választani a jelentkezõk közül. Ha ily módon nem dönthetõ el, hogy a jelentkezõk közül ki felel meg az iskola által meghatározott tanulmányi feltételeknek, az iskola a felvételi eljárás keretében
szóbeli meghallgatást szervezhet, melynek idõtartama
— jelentkezõnként — a húsz percet nem haladhatja meg,
továbbá figyelembe veheti a 2.2. pont alapján szervezett
írásbeli vizsga eredményét. E rendelkezéseket a felnõttoktatást ellátó iskolákban nem kell alkalmazni.
2.2. Amennyiben a gimnázium kilencedik évfolyamánál
alacsonyabb évfolyamára történõ jelentkezési kérelmek
elbírálása — a jelentkezõk magas száma miatt —
a 2.1. pontban foglaltak szerint nem oldható meg, az iskola
a felvételi tájékoztatójában — a fenntartó egyetértésével — a felvételt, átvételt, illetve a felvételi eljárás keretében megszervezett szóbeli meghallgatást — az általános
felvételi eljárást megelõzõen — egységes követelmények
szerint szervezett, írásbeli vizsgán (a továbbiakban: felvételi eljárást megelõzõ írásbeli vizsga) való részvételhez
kötheti. E pont alkalmazásában a jelentkezõk magas számának az tekinthetõ, ha az elõzõ három év átlagában a
jelentkezõk létszáma legalább másfélszerese volt a felvehetõk létszámának.
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2.3. A gimnázium minden év október 31-éig — a fenntartói igazolás benyújtásával — köteles bejelenteni az
OKÉV részére, ha felvételi eljárást megelõzõ írásbeli vizsgát kíván tartani. Az OKÉV a felvételi eljárást megelõzõ
írásbeli vizsgát szervezõ iskolák jegyzékét megküldi az általános iskoláknak, illetve közzéteszi az Oktatási Minisztérium információs rendszerében.
2.4. A vizsgázó a felvételi eljárást megelõzõ írásbeli
vizsgára történõ jelentkezését — a központilag kiadott
jelentkezési lapon — bármelyik vizsgáztató iskolába közvetlenül benyújthatja.
2.5. A felvételi eljárást megelõzõ írásbeli vizsgákat
— valamint azoknak, akik a vizsgán nem tudnak részt
venni, a pótló írásbeli vizsgákat — az iskolák a tanév
rendjérõl szóló rendeletben megállapított idõpontban
szervezik. A felvételi eljárást megelõzõ írásbeli vizsgát és a
pótló írásbeli vizsgát — ha székhelyük azonos településen
található — az iskolák közösen is megszervezhetik.
2.6. A felvételi eljárást megelõzõ írásbeli vizsgákat az
OKÉV által megküldött tételek felhasználásával kell szervezni. A dolgozatokat az OKÉV által megküldött javítókulcsok alapján kell kijavítani. A felvételi eljárást megelõzõ írásbeli vizsgák eredményeirõl a vizsgát szervezõ
iskola közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat. A jelentkezõ
kérelmére és költségére a vizsgát szervezõ iskola másolatot
készít a dolgozatról, és azt a bélyegzõjével, valamint az
igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesítve átadja a jelentkezõnek. A tételeket és a megoldási
kulcsokat a vizsga napját követõ napon az Interneten közzé
kell tenni.
2.7. A felvételi eljárást megelõzõ írásbeli vizsgával kapcsolatos, az 1.14. pont szerint el nem döntött észrevételeket
az OKÉV bírálja el.
2.8. A felvételi eljárást megelõzõ írásbeli vizsgán elért
eredményt minden érintett iskola köteles elfogadni, függetlenül attól, hogy a jelentkezõ melyik iskolában vett részt
az elõzetes írásbeli vizsgán.
2.9. A tanuló a gimnázium kilencedik évfolyamánál alacsonyabb évfolyamra történõ jelentkezését — a központilag kiadott jelentkezési lapon — közvetlenül küldheti meg
a kiválasztott gimnáziumnak. A tanuló több jelentkezési
lapot nyújthat be.
2.10. A gimnázium kilencedik évfolyamánál alacsonyabb
évfolyamra történõ felvételi eljárásban az e melléklet
3.2—3.3. pontjában, 3.8—3.19. pontjában 3.15—3.24. pontjában, 5.1—5.3. pontjában foglaltakat azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a tanuló a jelentkezési lapjának
továbbításával egyidejûleg a tanulói adatlapot közvetlenül
küldheti meg a Felvételi Központ részére, továbbá azzal,
hogy a felvételrõl szóló értesítést igen, az elutasításról
szóló értesítést nem kell megküldeni az általános iskolának. Az 5.3. pontban szabályozott jogorvoslati eljárás
eredményérõl csak akkor kell az általános iskolát értesí-
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teni, ha ennek eredményeképpen a tanuló a középiskolába
felvételt nyert.
3. Felvétel a középiskola, szakiskola kilencedik évfolyamára
3.1. A középiskola és a szakiskola kilencedik évfolyamára a tanulók az
3.1.1. általános és a
3.1.2. rendkívüli
felvételi eljárás keretében vehetõk fel.
3.2. Az általános felvételi eljárás egy fordulóból áll. Az
eljárásban részt vevõ tanuló több — központilag kiadott —
jelentkezési lapot állíthat ki. A jelentkezési lapokon
egy-egy iskola tüntethetõ fel. Egy jelentkezési lapon az
iskola több tagozata is megjelölhetõ. A jelentkezési lapokon a tagozat belsõ kódját minden esetben fel kell tüntetni.
3.3. A jelentkezési lapon csak a tanuló hivatalos, az
iskola törzslapján szereplõ neve tüntethetõ fel. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a tanuló fényképes diákigazolványának számát (a továbbiakban a név és a diákigazolvány
száma együtt: tanulói azonosító adatok). Az ideiglenes
diákigazolvány száma nem tüntethetõ fel a jelentkezési
lapon. Ha a tanuló nem rendelkezik fényképes diákigazolvánnyal, a jelentkezési lapján az általános iskola által közölt tízjegyû azonosító kódot kell feltüntetni. A tízjegyû
azonosító kódot a Felvételi Központ küldi meg az általános iskolának.
3.4. A tanulónak — a jelentkezési lapon kívül — külön
adatlapot is ki kell állítania, két példányban (a továbbiakban: tanulói adatlap), melyben feltünteti, hogy hány jelentkezési lapot állított ki, több jelentkezés esetén — akkor is,
ha ugyanarról az iskoláról van szó — feltüntetve továbbá a
felvételi kérelmek rangsorát. A rangsorolást nem iskolánként, hanem tagozatonként kell elvégezni. A tanulói adatlapon fel kell tüntetni a tanulói azonosító adatokat.
3.5. A tanuló osztályfõnöke átveszi a jelentkezési lapokat és a tanulói adatlapokat, és ellenõrzi, hogy a tanulói
azonosító adatokat, továbbá a tagozatok belsõ kódját
helyesen tüntették-e fel a jelentkezési lapokon, valamint a
tanulói adatlapokon.
3.6. Az általános iskola a tanulók által kiállított
3.6.1. jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a
tanulói adatlap egy példányát pedig a Felvételi Központnak megküldi,
3.6.2. tanulói adatlap második példányát borítékba zárja, és a tanuló végleges döntéséig megõrzi oly módon, hogy
ahhoz — az e rendeletben meghatározott javítási lehetõségen kívül — ne lehessen hozzáférni.
3.7. Ha a tanköteles tanuló nem nyújt be jelentkezési
lapot, az igazgató írásban tájékoztatja a tanulót és a szülõt
az iskolába járási kötelezettségrõl és az e melléklet
6.1—6.4. pontjában szabályozott eljárásról.
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3.8. Az általános felvételi eljárás — függetlenül attól,
hogy ki az iskola fenntartója — a tanév rendjérõl szóló
rendeletben meghatározott idõpontban kezdõdik és ideig
tart. A jelentkezõ bármilyen meghallgatása, megmérettetése [(pl. felvételi vizsga, felvételi beszélgetés, játékos felmérés) a továbbiakban: felvételi meghallgatás] ebben az
idõszakban tartható.
3.9. Ha a helyi önkormányzat által fenntartott iskola az
általános felvételi eljárás keretében felvételi meghallgatást
kíván szervezni, ennek idõpontjáról értesíti a fenntartó
önkormányzat jegyzõjét, fõjegyzõjét.
3.10. Ha a helyi önkormányzat által fenntartott iskolák
által a felvételi meghallgatásra kitûzött idõpontok azonos
idõre esnének, a jegyzõ, fõjegyzõ az érdekelt iskolák igazgatóival egyeztetve meghatározza a felvételi meghallgatások idõpontját oly módon, hogy azok különbözõ napokra
essenek. Ha az iskolák száma miatt ez nem lehetséges,
akkor azonos napon eltérõ idõpontok is kitûzhetõk. A felvételi meghallgatás idõpontja nem eshet a tanév rendjérõl
szóló rendeletben meghatározott tanulmányi versenyek
fordulójának idõpontjaira.
3.11. Ha a felvételt hirdetõ iskola felvételi meghallgatást szervez, minden esetben legalább két napot köteles
kijelölni ebbõl a célból.
3.12. Az írásbeli vizsgával kapcsolatos — az 1.14. pont
szerint el nem döntött — észrevételeket a fenntartó bírálja el.
3.13. A közoktatásról szóló törvény 66. §-ának (2) bekezdése alapján a kötelezõ felvételt biztosító iskola és a
kijelölt iskola a tanköteles tanulót — felvételi meghallgatás nélkül — köteles felvenni.
3.14. Az általános iskola az általános felvételi eljárás
idején egy alkalmat köteles biztosítani ahhoz, hogy a tanuló és a szülõ közösen módosíthassa a tanulói adatlapot.
A módosítás új módosító tanulói adatlap kitöltésével történik. A módosítás során az eredetileg benyújtott tanulói
adatlapon feltüntetett iskolához újabb tagozat írható be,
illetõleg az eredetileg beírt rangsor megváltoztatható, a
beírt jelentkezések azonban nem törölhetõk. Új tagozat
csak az érintett középfokú iskolával történt elõzetes egyeztetés alapján jelölhetõ meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell
feltüntetni. Az új tanulói adatlap kitöltésével a korábban
kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti. Az általános iskola a módosító tanulói adatlapokat megküldi a Felvételi
Központnak, a többi adatlapot visszaadja a tanulóknak.
3.15. A Felvételi Központ a beküldött tanulói adatlapok alapján iskolánként, azon belül tagozatonként elkészíti a jelentkezõk ábécé sorrendbe szedett jegyzékét
(a továbbiakban: jelentkezõk jegyzéke), és elektronikus
formában megküldi a középfokú iskoláknak.
3.16. A középfokú iskola igazgatója az iskolai felvételi
eljárás befejezését követõen tagozatonként elkészíti az
ideiglenes felvételi jegyzéket. Az ideiglenes felvételi jegyzéket úgy kell elkészíteni, hogy a jelentkezõk jegyzékébe
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minden jelentkezõ neve mellé az igazgató beírja a felvétellel kapcsolatos döntését. Ha a jelentkezõ teljesítette a
felvételi követelményeket, a neve mellé a felvételi rangsorban elfoglalt helye szerinti sorszámot kell beírni. Ha a
jelentkezõ nem teljesítette a felvételi követelményeket, a
neve mellett ezt a tényt, s a felvételi kérelem elutasítását az
,,E’’ betû alkalmazásával kell beírni. Az ideiglenes felvételi
jegyzéket — tájékoztatás céljából, az 1.15. pontban meghatározottak alkalmazásával — nyilvánosságra kell hozni.
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a jelentkezõnek és az általános iskolának. Az általános
iskola értesítése jegyzék formájában is történhet.
3.25. Az iskola igazgatója a felvételrõl vagy az elutasításról szóló értesítések megtörténte után a következõ tanév elsõ napjáig rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

3.17. A tanulói adatlapok módosításának feldolgozását
követõen a Felvételi Központ — elektronikus úton —
kiegészítheti az ideiglenes felvételi jegyzékben található
névsort.

3.26. Abban az esetben, ha az általános felvételi eljárás
keretében a felvehetõ tanulói létszám kevesebb mint kilencven százalékát sikerült betölteni, a rendkívüli felvételi
eljárást ki kell írni. A kiírást meg kell küldeni a székhely
szerint illetékes önkormányzat jegyzõjének, fõjegyzõjének, továbbá az OKÉV-nek, amely a megküldött és összesített adatokat közzéteszi az Interneten, és megküldi a
fõjegyzõk részére.

3.18. A középfokú iskola igazgatója a 3.16. pontban
meghatározottak szerint elkészíti a végleges felvételi jegyzéket, és elektronikus formában megküldi a Felvételi Központnak. Az iskola igazgatójának eddig az idõpontig a
végleges felvételi jegyzéket kinyomtatva, minden oldalát
aláírásával és az iskola körbélyegzõjének lenyomatával ellátva meg kell küldenie a Felvételi Központnak.

3.27. A rendkívüli felvételi eljárásban új jelentkezési
lapot kell benyújtani a felvételt meghirdetõ iskola által
meghatározott formában és idõpontig. A 3.26. pontban
szabályozott rendkívüli felvételi eljárásban több jelentkezési lap is benyújtható, de egy jelentkezési lapon csak egy
iskola jelölhetõ meg. A felvételi kérelmekrõl az iskola
igazgatójának kell döntenie.

3.19. Az igazgató a végleges felvételi jegyzéken — tagozatonként — feltünteti a felvehetõ tanulók létszámát is.
3.20. Az OKÉV a felvételi jegyzékek alapján megállapítja, hogy melyik iskola kinek a jelentkezését fogadta el.
Ha ugyanannak a jelentkezõnek több felvételi kérelmét is
elfogadták, az OKÉV a tanulói adatlap alapján megállapítja, hogy melyik kapta a tanulói adatlapon a legkisebb sorszámot, és azt hagyja rajta a jelentkezést elfogadó iskola
felvételi jegyzékén, a többi elfogadott jelentkezés adatait
pedig törli a felvételi jegyzékrõl.
3.21. A felvételi jegyzéken legfeljebb annyi jelentkezõ
maradhat, ahány tanulót az iskola az általa közölt adatok
szerint fel tud venni. Ha a rangsorolt jelentkezõk száma, a
jegyzék felülvizsgálata után meghaladja az iskola által közölt felvehetõ tanulói létszámot, az OKÉV a létszám fölötti
jelentkezõk adatait törli a jegyzékrõl. Az OKÉV a jegyzéken maradókat a következõk szerint állapítja meg: a legalacsonyabb sorszámból kiindulva, minden esetben a
következõ legalacsonyabb sorszámra lép mindaddig,
ameddig a megmaradók száma el nem éri az iskola által
megjelölt létszámot.
3.22. A törlés a jelentkezõ nevének oly módon történõ
áthúzásával történik, hogy ezáltal a tanulói azonosító adatok olvashatók maradjanak. Az OKÉV a felvételi jegyzéken záradék formájában feltünteti — betûvel és számmal — a törölt jelentkezések darabszámát, valamint a
törölt sorszámokat.
3.23. Az OKÉV visszaküldi a tanulói adatlap alapján
egyeztetett felvételi jegyzéket a felvételt hirdetõ középfokú
iskolának.
3.24. A felvételi jegyzék kézhezvétele után a felvételt
hirdetõ középfokú iskola — a jegyzéknek megfelelõen —
megküldi a felvételrõl vagy az elutasításról szóló értesítést

4. Felvétel a szakközépiskola, szakiskola szakképzõ évfolyamára
4.1. Ha a szakiskola, szakközépiskola szakképzési évfolyamára jelentkezõ nem az adott iskolában — az általános mûveltséget megalapozó oktatásban — megkezdett
tanulmányait kívánja folytatni, a tárgyév február 15-étõl
(keresztféléves képzés esetén a folyó tanév december 1-jétõl)
az iskola által meghatározott idõben kérheti felvételét vagy
átvételét.
4.2. A fegyveres erõk által fenntartott iskolákba és a
Belügyminisztérium által fenntartott iskolákba a tanév
rendjében meghatározott idõpontig lehet benyújtani a jelentkezést, a központilag kiadott jelentkezési lapon.
A felvételi döntésekre a pályaalkalmassági vizsgálatok
után kerül sor.
5. A jogorvoslati eljárás
5.1. A jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell hívnia a jelentkezõ, kiskorú jelentkezõ esetén
a jelentkezõ és a szülõ figyelmét, hogy a közoktatásról
szóló törvény 83. §-ának (2) bekezdése alapján a döntés
ellen jogorvoslattal élhet.
5.2. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak
az iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek
a döntésével a tanuló, a szülõ nem ért egyet. Ha több
jelentkezési kérelemmel kapcsolatos döntés ellen élnek a
jogorvoslat lehetõségével, egyidejûleg valamennyi felvételirõl szóló döntést tartalmazó lapot továbbítani kell.
5.3. Az eljárást megindító kérelmeket az általános felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvoslati eljárás a tárgyév június 1-jéig befejezõdjék. Ha a jelentkezõ tanköteles, a jogorvoslati eljárás eredményérõl érte-
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síteni kell azt az iskolát, amellyel a jelentkezõ tanulói
jogviszonyban áll. A 2.10. pontban leírt esetben csak akkor
kell értesíteni az általános iskolát, ha a jogorvoslati eljárás
eredményeképpen a tanuló a középiskolába felvételt nyert.
6. A tankötelezettség teljesítésének figyelemmel kísérése,
a beiratkozás
6.1. A kötelezõ felvételi feladatot ellátó középfokú iskola nevét és címét a fõjegyzõ a felvétel évének január
31. napjáig megküldi az általános iskolának. Az általános
iskola köteles azt a helyben szokásos módon közzétenni.
6.2. Ha a tanköteles tanulót nem vették fel iskolába,
annak az iskolának az igazgatója, amellyel tanulói jogviszonyban áll, a felvétel évének június 20. napjáig értesíti
a tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõjét
annak érdekében, hogy a tankötelezettség teljesítését
figyelemmel tudja kísérni, valamint a megyei, fõvárosi önkormányzat fõjegyzõjét, kérve, hogy a közoktatásról szóló
törvény 87. §-a (1) bekezdésének a) pontja, illetve
89. §-ának a) pontja alapján nyújtson segítséget a tankötelezettség teljesítéséhez.
6.3. Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó
évfolyamának elvégzése után tanulmányait a kötelezõ felvételt biztosító szakiskola kilencedik évfolyamán kívánja
folytatni, jelentkezési lapját az iskolának, tanulói adatlapját pedig a Felvételi Központnak meg kell küldeni. Az
iskola a jelentkezést tudomásul veszi, és errõl értesíti az
1.11. pontban felsoroltakat.
6.4. Ha a tanköteles tanulót az utolsó tanítási napig
nem vették fel iskolába, annak az iskolának az igazgatója,
amellyel tanulói jogviszonyban áll, értesíti a szülõt arról,
hogy gyermekét köteles beíratni a kötelezõ felvételt biztosító iskolába, és a tanuló törzslapjának másolatát megküldi
a kötelezõ felvételt biztosító iskola részére.
6.5. Az iskolai beiratkozások idõpontját — a tanév
rendjében megállapított keretek között — az iskola igazgatója határozza meg. Az idõpontot — a helyben szokásos
módon — legalább tizenöt nappal korábban nyilvánosságra kell hozni.
6.6. Ha a tanulót rendkívüli felvételi eljárás keretében
vették fel az iskolába, a beiratkozásának idõpontját — a
6.7. pontban meghatározott kivétellel — az iskola igazgatója állapítja meg.
6.7. A 6.3. pontban meghatározott esetben a kötelezõ
felvételt biztosító iskolába a szülõ a gyermekét az iskola
által meghatározott napon köteles beíratni, kivéve, ha igazolja, hogy gyermeke másik iskolával létesített tanulói jogviszonyt. A beíratás napját az iskola minden év augusztus
5-éig köteles — a helyben szokásos módon — nyilvánosságra hozni. A kötelezõ felvételt biztosító iskola igazgatója
értesíti a jegyzõt, ha a tanulót nem íratták be az iskolába,
illetve nem igazolják, hogy tanulói jogviszonyt létesített.
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6.8. A középfokú iskola a tanköteles tanuló beiratkozásáról értesíti azt az általános iskolát, amelyikben a tanulmányait folytatta.
7. Felvétel az alapfokú mûvészetoktatási intézményekbe
és a kollégiumokba
7.1. Az alapfokú mûvészetoktatási intézményekbe külön jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. A felvételi eljárás rendjét — figyelembe véve e rendelet 17. §
(4) bekezdésében foglaltakat — az iskola igazgatója határozza meg. A kollégiumokban a jelentkezés idejérõl a kollégium igazgatója, vezetõje dönt. Ezt az idõpontot legalább
hatvan nappal korábban — a helyben szokásos módon —
nyilvánosságra kell hozni.
7.2. Az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben és
a kollégiumokban a beiratkozás idõpontját az iskola, a
kollégium igazgatója, vezetõje határozza meg. A beiratkozás idõpontját legalább harminc nappal korábban — a
helyben szokásos módon — nyilvánosságra kell hozni.
8. Határidõk
A középfokú iskolai felvételi eljárással kapcsolatos
határidõket az oktatási miniszter évente, a tanév rendjérõl
szóló miniszteri rendeletben határozza meg.’’

A pénzügyminiszter és a belügyminiszter
12/2003. (V. 23.) PM—BM
együttes rendelete
a helyi önkormányzatokat 2003. évben megilletõ
normatív állami hozzájárulásokról, normatív,
kötött felhasználású támogatásokról,
személyi jövedelemadóról, valamint a helyi
önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát
mérsékelõ kiegészítésrõl, illetve beszámításról szóló
4/2003. (I. 30.) PM—BM együttes rendelet
módosításáról*
A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérõl szóló
2002. évi LXII. törvény (a továbbiakban: KT) 15. §-ának
(2) bekezdésében, 16. §-a (1) bekezdésének d) pontjában,
valamint a 4. számú mellékletben kapott felhatalmazásnak
megfelelõen kiadott, a helyi önkormányzatokat 2003. évben megilletõ normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövede* A rendelet mellékletét a Magyar Közlöny 2003. évi 56. számának
II. kötete tartalmazza, melyet az érintett elõfizetõk (helyi önkormányzatok, minisztériumok stb.) kérés nélkül megkapnak, más elõfizetõknek
— kérés esetén — megküldjük (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék: fax:
338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).
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lemadóról, valamint a helyi önkormányzatok bevételeinek
aránytalanságát mérsékelõ kiegészítésrõl, illetve beszámításról szóló 4/2003. (I. 30.) PM—BM együttes rendeletet
(a továbbiakban: rendelet) az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 64. §-ának (4) bekezdése
alapján a következõk szerint módosítjuk:

2003/56. szám
2. §

A rendelet az e rendelet melléklete szerinti 4. számú
melléklettel egészül ki.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1. §
A rendelet a következõ 1/A. §-sal egészül ki:
,,1/A. § (1) A KT 3. számú mellékletében szereplõ egyes
hozzájárulási jogcímekhez kapcsolódó mutatószámok kiegészítõ felmérése alapján a helyi önkormányzatokat megilletõ normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésû személyi jövedelemadó elõirányzata a következõ jogcímeken — mint finanszírozási különbözet — módosul e
rendelet 1. számú mellékletében:
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok
b) Kiegészítõ hozzájárulások
ba) Családsegítõ és/vagy a gyermekjóléti szolgálat mûködtetése
24. Kiegészítõ hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz
d) óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett
intézményi étkeztetés
(2) A KT 8. számú melléklet I. részében szereplõ egyes
támogatási jogcímekhez kapcsolódó mutatószámok, teljesítménymutató kiegészítõ felmérése alapján a helyi önkormányzatokat megilletõ normatív, kötött felhasználású
támogatások elõirányzata a következõ jogcímen — mint
finanszírozási különbözet — módosul e rendelet 2. számú
mellékletében:
4. tanulók tankönyv vásárlása
b) Kiegészítõ támogatás az ingyenes tankönyvvásárláshoz
(3) Az (1)—(2) bekezdések szerinti elõirányzat-módosítások miatt az 1—2. számú melléklet adataitól való eltérések összegét a 4. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az 1. § (3) bekezdés f) pontjában foglalt forrásokat
és együttes összegüket a 4. számú mellékletben szereplõ
különbözetek összege módosítja.
(5) A 4. számú mellékletben meghatározott különbözet
éves összegének 2003. április 30-ig számított folyó évi finanszírozási különbözeteit elsõ ütemben április hónap 30áig bezárólag, a fennmaradó további különbözetet május
1-jétõl havi ütemezésben — a normatív állami hozzájárulásokkal és támogatásokkal egyidejûleg, a nettó finanszírozás keretében — érvényesíti az Államháztartási Hivatal
rendelkezése alapján a Magyar Államkincstár.’’

Dr. László Csaba s. k.,

Dr. Lamperth Mónika s. k.,

pénzügyminiszter

belügyminiszter

III. rész

HATÁROZATOK

A Kormány határozatai
A Kormány
1044/2003. (V. 23.) Korm.
határozata
a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány alapító
okiratának módosításáról
A Kormány
1. egyetért a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány
alapító okiratának módosításával;
2. felhatalmazza a gyermek-, ifjúsági és sportminisztert,
hogy az alapító okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele során az alapító nevében eljárjon;
Határidõ: azonnal
3. elrendeli a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a bírósági nyilvántartásba vételt követõen a Magyar Közlönyben való közzétételét.
Felelõs:

gyermek-, ifjúsági és sportminiszter,
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
Határidõ: a bírósági nyilvántartásba vételt követõen
azonnal

Dr. Medgyessy Péter s. k.,
miniszterelnök

2003/56. szám
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KÖZLEMÉNY
A Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Magyar Közlöny különszámaként megjelentette

AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV
KONCEPCIÓJA ÉS TEMATIKÁJA
címû, A/4 formátumú, 144 oldal terjedelmû kiadványt.
A kiadvány a Kormány 1003/2003. (I. 25.) Korm. határozatával elfogadott új Polgári Törvénykönyv Koncepcióját
és a Kodifikációs Fõbizottság által jóváhagyott szabályozási Tematikát egybefoglalva tartalmazza.
Ára: 980 Ft áfával.
A megrendeléseket a Magyar H ivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni.
Fax: 338-4746 vagy 267-2780.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük

AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV
KONCEPCIÓJA ÉS TEMATIKÁJA
címû kiadványt ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ................................................................................................................................................
Utca, házszám: .......................................................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma:
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………
cégszerû aláírás

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1—3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában, illetve
megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2003. évi éves elõfizetési díj: 62 496 Ft. Egy példány ára: 140 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 140 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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