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A 2005/2006. tanév rendjéről szóló 11/2005. (IV. 8.) OM rendelet, valamint a nevelési-
oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosítása

(jogszabálytervezet, amelynek a Magyar Közlönyben való megjelenése hamarosan
várható)

I. Változások a 2005/2006. tanév rendjéről szóló 11/2005. (IV. 8.) OM rendeletben:

A jogszabály módosítására részben a jogalkotási feladatokból követezően, részben az elmúlt
időszakban érkezett visszajelzések figyelembe vételével került sor.
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet,
valamint a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003.
(XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 148/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet értelmében
- az őszi érettségi vizsga funkciójának megváltozása következtében - a  szeptember-októberi
érettségi vizsgaidőszak október-novemberi vizsgaidőszakra módosult, ezért a rendelet 1.
számú mellékletében új őszi vizsgaidőpontok kerültek meghatározásra.
A 2006. február-márciusi, valamint a május-júniusi vizsgaidőpontok felülvizsgálatánál a
nemzetiségi tételkészítőkkel való konzultáció eredményét, továbbá az időközben érkezett
visszajelzéseket vette figyelembe a tárca.

Új eleme a jogszabálynak, hogy az érettségi vizsga megszervezésével összefüggésben
részletes szabályozásra kerültek a körzetközponti jegyzők feladatai az írásbeli érettségi
vizsgák feladatlapjainak elosztásában, továbbá egyértelművé váltak az írásbeli érettségi
feladatlapjainak átvételével kapcsolatos iskolai feladatok.

II. Változás a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendeletben:

A jogszabály 8. számú mellékletének kisebb pontosítására azért került sor, mert a hatályos
rendelkezések nem szabályozták egyértelműen a több tagozatot indító középfokú iskolák
felvételi eljárását. Az új előírások alapján egyértelművé válik, hogy a középfokú iskola
tagozatonként határozhatja meg a felvételi követelményeket.
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                                                           TERVEZET!

Az oktatási miniszter
.../2005. (…) OM

rendelete

a 2005/2006. tanév rendjéről szóló 11/2005. (IV. 8.) OM rendelet és a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének b) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján - szakképzés tekintetében a szakképesítésért felelős
miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

A 2005/2006. tanév rendjéről szóló 11/2005. (IV. 8.) OM rendelet (a továbbiakban: R.) 5.
§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm.
rendelet 18. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtásának, az érettségi vizsgát
szervező középiskola székhelye szerint illetékes - az okmányirodák kijelöléséről és
illetékességi területéről szóló kormányrendeletben meghatározott - körzetközponti feladatokat
ellátó települési (fővárosi, kerületi) önkormányzat jegyzőjének (a továbbiakban:
körzetközponti jegyző), valamint a vizsgabizottságot működtető intézmény (a továbbiakban:
vizsgaszervező iskola) megbízottjának az írásbeli érettségi vizsga lebonyolításában való
közreműködésének részletes szabályait a 4. számú melléklet tartalmazza.”

2. §

Az R. 1. számú mellékletének „I. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok” című rész 1., 2.
és 3. pontja helyébe az e rendelet 1. számú melléklete lép.

3.§

Az R. – az e rendelet 2. számú mellékleteként kiadott - 4. számú melléklettel egészül ki.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

 (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet. 8. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletének megfelelően módosul;

b) hatályát veszti az R. 1. számú mellékletének „I. Érettségi vizsgaidőszakok,
vizsganapok” című rész 4. pontja, továbbá az egyes közoktatási tárgyú jogszabályok
módosításáról szóló 21/2005. (VII. 25.) OM rendelet 15. §-a.

Budapest, 2005. szeptember „    „
Dr. Magyar Bálint
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1. számú melléklet a …/2005. (…) OM rendelethez

(I. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok)

„1. A2005. évi október-novemberi érettségi vizsgák
Emelt szintű érettségi vizsga Középszintű érettségi vizsga Hagyományos érettségi vizsga Időpont

nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv

nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv

két tanítási nyelvű középiskolák
célnyelve, nemzetiségi nyelv és

irodalom, nemzetiségi nyelv

október 21. 8.00

magyar nyelv és irodalom, magyar
mint idegen nyelv

magyar nyelv és irodalom, magyar
mint idegen nyelv

magyar nyelv és irodalom, magyar
mint idegen nyelv

október 24. 8.00

rajz és vizuális kultúra, szakmai
előkészítő tárgyak

rajz és vizuális kultúra, szakmai
előkészítő tárgyak

rajz és vizuális kultúra, szakmai
előkészítő tárgyak

október 24. 14.00

matematika matematika matematika október 25. 8.00

földrajz, ének-zene földrajz, ének-zene  október 25. 14.00

történelem történelem  október 26. 8.00

kémia, egyéb központi
követelményekre épülő vagy

egyedileg akkreditált vizsgatárgyak

kémia, egyéb központi
követelményekre épülő vagy

egyedileg akkreditált
vizsgatárgyak

október 26. 14.00

informatika informatika világbanki informatika október 27. 8.00

filozófia, nemzetiségi népismeret,
célnyelvi civilizáció nemzetiségi népismeret  

október 27. 14.00

biológia, emberismeret és etika,
ember és társadalomismeret-etika,

társadalomismeret
biológia  

október 28. 8.00

mozgókép-kultúra és médiaismeret,
dráma, hittan mozgókép-kultúra és médiaismeret  

október 28. 14.00

latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv november 2. 8.00

olasz nyelv olasz nyelv olasz nyelv
november 2. 14.00

német nyelv német nyelv német nyelv november 3. 8.00

spanyol nyelv spanyol nyelv spanyol nyelv
november 3. 14.00

angol nyelv angol nyelv angol nyelv november 4. 8.00

orosz nyelv, egyéb nyelvek orosz nyelv, egyéb nyelvek orosz nyelv, egyéb nyelvek
november 4. 14.00

fizika, művészeti tárgyak fizika, művészeti tárgyak fizika november 5. 8.00

írásbeli érettségi vizsgák

francia nyelv francia nyelv francia nyelv november 5. 14.00

szóbeli vizsgák   november 16-18.

 szóbeli vizsgák szóbeli vizsgák november 23-30
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2. A 2006. évi február-márciusi érettségi vizsgák

Emelt szintű érettségi vizsga Középszintű érettségi vizsga Időpont

nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv

nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv február 17. 8.00

magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv

magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv február 20. 8.00

rajz és vizuális kultúra,
szakmai előkészítő tárgyak

rajz és vizuális kultúra, szakmai
előkészítő tárgyak február 20. 14.00

matematika matematika február 21. 8.00
földrajz, ének-zene földrajz, ének-zene február 21.14.00

történelem történelem február 22. 8.00

kémia, egyéb központi
követelményekre épülő vagy

egyedileg akkreditált
vizsgatárgyak

kémia, egyéb központi
követelményekre épülő vagy

egyedileg akkreditált
vizsgatárgyak

február 22. 14.00

angol nyelv angol nyelv február 23. 8.00
biológia, emberismeret és

etika, ember és
társadalomismeret-etika,

társadalomismeret

biológia február 23. 14.00

német nyelv német nyelv február 24. 8.00
egyéb nyelvek egyéb nyelvek február 24. 14.00

fizika fizika február 27. 8.00
latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv február 27. 14.00

informatika informatika február 28. 8.00
művészeti tárgyak művészeti tárgyak február 28. 14.00

francia nyelv francia nyelv március 1. 8.00
filozófia, nemzetiségi
népismeret, célnyelvi

civilizáció
nemzetiségi népismeret március 1. 14.00

olasz nyelv olasz nyelv március 2. 8.00
mozgóképkultúra és

médiaismeret, dráma, hittan mozgóképkultúra és médiaismeret március 2. 14.00

spanyol nyelv spanyol nyelv március 3. 8.00
orosz nyelv orosz nyelv március 3. 14.00

írásbeli érettségi vizsgák

írásbeli pótnap  március 6. 8.00
szóbeli vizsgák  március 16-18.
szóbeli vizsgák  március 20-22.

 szóbeli vizsgák március 27-31.
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3. A 2006. évi május-júniusi érettségi vizsgák

Emelt szintű érettségi vizsga Középszintű érettségi vizsga Időpont
nemzetiségi nyelv és irodalom,

nemzetiségi nyelv
nemzetiségi nyelv és irodalom,

nemzetiségi nyelv május 5. 8.00

magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv

magyar nyelv és irodalom, magyar
mint idegen nyelv május 8. 8.00

matematika matematika május 9. 8.00
történelem történelem május 10. 8.00
angol nyelv angol nyelv május 11. 8.00
német nyelv német nyelv május 12. 8.00

fizika fizika május 15. 8.00

rajz és vizuális kultúra rajz és vizuális kultúra május 15.
14.00

kémia kémia május 16. 8.00

földrajz, ének-zene földrajz, ének-zene május 16.
14.00

informatika  május 17. 8.00

latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv május 17.
14.00

biológia biológia május 18. 8.00

szakmai előkészítő tárgyak szakmai előkészítő tárgyak május 18.
14.00

 informatika május 19. 8.00

művészeti tárgyak művészeti tárgyak május 19.
14.00

francia nyelv francia nyelv május 22. 8.00
filozófia, nemzetiségi népismeret,

célnyelvi civilizáció nemzetiségi népismeret május 22.
14.00

olasz nyelv olasz nyelv május 23. 8.00
mozgóképkultúra és
médiaismeret, dráma mozgóképkultúra és médiaismeret május 23.

14.00
spanyol nyelv spanyol nyelv május 24. 8.00

hittan  május 24.
14.00

egyéb nyelvek egyéb nyelvek május 25. 8.00
emberismeret és etika, ember és

társadalomismeret-etika,
társadalomismeret

 május 25.
14.00

orosz nyelv orosz nyelv május 26. 8.00
egyéb központi követelményekre
épülő vagy egyedileg akkreditált

vizsgatárgyak

egyéb központi követelményekre
épülő vagy egyedileg akkreditált

vizsgatárgyak

május 26.
14.00

írásbeli érettségi vizsgák

írásbeli pótnap  május 29. 8.00
szóbeli vizsgák  június 8-10
szóbeli vizsgák  június 12-14.

 szóbeli vizsgák június 19-30.
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2. számú melléklet a …/2005. (…) OM rendelethez

„4. számú melléklet a 11/2005. (IV.8.) OM rendelethez

A/ A körzetközponti jegyzők feladatai az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak
elosztásában

1. A zárt feladatlap-csomagokat (a zárt feladatlap-csomag a továbbiakban: csomag)
tartalmazó zárt küldemények (küldemény a továbbiakban: doboz) átvétele az OKÉV-
től, illetve annak megbízottjától.
a) A csomagokat tartalmazó zárt dobozok átvételének megszervezése, az átvétel
dokumentálása.
b) A csomagokat tartalmazó zárt dobozok sértetlenségének ellenőrzése,
dokumentálása.
c) Eltérés esetén jegyzőkönyv felvétele és az OKÉV értesítése.

2. Az egyes dobozok tartalma és a hozzájuk tartozó csomagjegyzék, továbbá az egy adott
vizsgaszervező iskola számára átvett doboz, illetve dobozok tartalma és az iskola
vizsgaszervezési igénye közötti egyezőség tételes átvizsgálására irányuló ellenőrzés
megszervezése az érettségit szervező iskolák számára.

a) Az iskolák kiértesítése az ellenőrzés helyszínéről és időpontjáról.
b) A csomagokat tartalmazó zárt dobozoknak a vizsgaszervező iskola
képviselőjének jelenlétében történő bontása és a dobozok tartalmának a csomagok
felbontása nélkül történő ellenőrzése. A jegyző által végzett tételes ellenőrzés annak
megállapítására irányul, hogy a dobozok ténylegesen az átvételi dokumentumokban
jelzett csomagokat az ott megjelölt számban és tartalommal tartalmazza-e.
c) Az ellenőrzés megtörténtének dokumentálása.
d) A doboz visszazárása.
e) Eltérés és pótigények esetén jegyzőkönyv felvétele és az OKÉV értesítése.

3. A vizsgaidőszak írásbeli vizsganapjainak reggelén az adott vizsgatárgy csomagjainak
átadása a vizsgaszervező iskola igazgatójának, vagy az általa írásban meghatalmazott
személynek.

a) A doboz nyitása, az átadásra kerülő csomagok előkészítése az átadásra.
b) A vizsgatárgy csomagjainak átadása, az átadás dokumentálása.
c) A doboz visszazárása.
d) Rendkívüli eseményről jegyzőkönyv felvétele és az OKÉV értesítése.

4. A szolgálati titokká minősített feladatlapokat tartalmazó csomagok és a csomagokat
tartalmazó dobozok őrzése, nyilvántartása és átadása a minősített adat kezelésének
rendjéről szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendeletnek a szolgálati titokra vonatkozó
rendelkezései, továbbá jelen rendelet rendelkezései és az oktatási miniszter vagy az
általa írásban átruházott hatáskörben eljáró OKÉV főigazgató külön rendelkezése
szerint.

B/ A vizsgaszervező iskolák feladatai az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak
átvételével kapcsolatban

1. A körzetközponti jegyző feladatellátását segítendő egy olyan jegyzék összeállítása,
amelyből kiderül, hogy melyik napon, milyen vizsgát szervez az adott iskola. A
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jegyzéket a következő pontban részletezett ellenőrzés alkalmával kell átadni a
körzetközponti jegyzőnek.

2. A csomagokat tartalmazó dobozoknak csomagok felbontása nélküli tételes ellenőrzése
a körzetközponti jegyzők értesítésében megjelölt időpontban és helyszínen. Az
ellenőrzést a vizsgaszervező iskola igazgatója vagy az általa írásban meghatalmazott
személy végezheti.
a) A dobozok tartalmának ellenőrzése a csomagok felbontása nélkül, a
körzetközponti jegyzők jelenlétében. Az ellenőrzés annak megállapítására irányul,
hogy a vizsgaszervező iskola számára átvett doboz, dobozok illetve az abban, azokban
elhelyezett csomagok tartalma mind a feladatlapok tárgya, mind azok száma
tekintetében megfelel-e az iskola vizsgaszervezési igényének.
b) Az ellenőrzés megtörténtének dokumentálása.
c) Eltérés esetén az észlelt tények, illetve az esetleges pótigények jelzése a
körzetközponti jegyzőnek.

3. A vizsgaidőszak írásbeli vizsganapjainak reggelén az aznapi vizsgatárgyak
feladatlapjait tartalmazó csomagok átvétele a körzetközponti jegyző által
meghatározott időpontban és helyszínen. A csomagok átvételére a vizsgaszervező
iskola igazgatója vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult.”
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3. számú melléklet a …/2005. (…) OM rendelethez

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet. 8.
számú mellékletének 1. 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(8. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez

A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai)

„1.18. A középiskola és a szakiskola kilencedik évfolyamára jelentkező tanulók számára
írásbeli felvételi vizsgát hirdető iskola azt matematikából és anyanyelvből központilag
kiadott, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapok alapján is megszervezheti.
Amennyiben a középfokú iskola úgy dönt, hogy valamely tagozaton felvételi eljárásában a
jelentkezők számára előírja a központi feladatlapok alapján letett előzetes írásbeli vizsgát,
köteles mindkét tantárgyból meghirdetni és megszervezni azt. Ebben az esetben ezen a
tagozaton felvételi eljárásában matematikából és anyanyelvből további írásbeli felvételi
vizsgán való részvételt a jelentkezőktől nem követelhet meg. Az egységes írásbeli felvételit
hirdető iskola vizsga szervezési szándékát és tételigényét az előző évek jelentkezési létszámait
figyelembe véve a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok egységes írásbelin való részvételi
szándéka bejelentésével egyidejűleg közli az OKÉV-vel, az írásbeli vizsgát pedig a melléklet
2.3 - 2.9. pontjaiban meghatározott eljárási rend szerint, s a jelzett pontokhoz tartozó
időpontokban bonyolítja le azzal az eltéréssel, hogy nincs szükség a fenntartói igazolás
benyújtására. Azok a hat évfolyamos gimnáziumok, amelyek a matematika tantárgyat
valamennyi évfolyamon heti öt óránál magasabb óraszámban tanítják, a központilag kiadott
egységes követelményeket tartalmazó írásbeli felvételi vizsga mellett vagy helyett a speciális
matematikai képességeket mérő írásbeli felvételi vizsgát is tarthatnak. Az egyéb helyi írásbeli
felvételi vizsgákat csak az általános felvételi eljárás idején lehet megszervezni.”


