NEMZETI EROFORRAs MINISZTERIUM
Miniszter

Iktatoszam: OK-958/2010.

Hatarozat
az arvfzl veszelyhelyzet miatti emelt szintii szobeli vizsganap kijelOleserol
A kozoktatasrol sz616 1993. evi LXXIX. torveny 95. § (7)-(8) bekezdese alapjan a 2010.
evi majus-juniusi erettsegi vizsgak megszervezesevel kapcsolatban a kovetkezok szerint
rendelkezem:
1. A 2009/2010. tanev rendjerol sz616 24/2009. (V. 25.) OKM rendelet 1. szamu
mellekleteben meghatarozott 2010. evi majus-juniusi emelt szintii sz6beli erettsegi
vizsgaidopontok mellett 2010. junius 14-et, hetfot is kijelolorn emelt szintii sz6beli
vizsganapnak.
2. Az 1. pont szerinti napon szervezett vizsgakon azok a vizsgazok vehetnek reszt, akik
a) a 2010. majus-juniusi vizsgaidoszakban emelt szintii sz6beli vizsgara Borsod-Abauj
Zemplen megye teruletere voltak beosztva es a sz6beli vizsgan nem tudtak reszt venni, vagy
b) a 2010. majus-juniusi vizsgaidoszakban emelt szintii sz6beli vizsgara nem Borsod
Abauj-Zemplen megye teruletere voltak beosztva, de lako, illetve tartozkodasi helyuk a
vizsgaidoszak idejeben Borsod-Abauj-Zemplen megye teruleten volt es a sz6beli vizsgan nem
tudtak reszt venni es
c) 2010. junius l l-en (penteken) 12 craig az Oktatasi Hivatal Eszak-magyarorszagi
Regionalis Igazgatosagan szemelyesen, vagy a 06-46-501-140-es telefonszamon vizsgazasi
szandekukat jelzik.
3. A vizsga lebonyolitasara egyebekben az erettsegi vizsga vizsgaszabalyzatanak
kiadasarol sz616 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet eloirasait kell alkalmazni.
4.Jelen hatarozatom 2010. junius 10. napjan lep ervenybe,
5. Jelen hatarozatom a kozoktatasrol sz616 1993. evi LXXIX. torveny 95. (8) bekezdese
alapjan azonnal vegrehajthato,
6. Elrendelem e hatarozatomnak a Magyar Kozlony mellekletet kepezo Hivatalos
Ertesitoben, valamint tavkozlesi eszkozokon es a media utjan val6 kozzetetelet.
Indokolas
Borsod-Abauj-Zemplen megye teruleten az emelt szintii sz6beli vizsga idejere kialakult
arvizi veszelyhelyzet tobb telepules es szamos vizsgazo vonatkozasaban megakadalyozta a
vizsgak helyszinenek idoben torteno elereset,
Ennek alapjan veszelybe keriilt az erettsegi vizsgak jogszerii es az eselyegyenloseget
biztosit6 lebonyolitasa, amely esetben a kozoktatasrol sz616 1993. evi LXXIX. torveny 95. (7)
es (8) bekezdese lehetoseget ad az oktatasert felelos minisztemek az erettsegi vizsga
vizsgaszabalyzatanak kiadasarol sz616 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet e~.~ait61 vagy a
2009/2010. tanev rendjerol sz616 24/2009. (V. 25.) OKM rendelettol 9tero rendelkezesek
meghozatalara,
a
/
Budapest, 2010. junius 10.
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