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TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ
A 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006 (ll. 24.) OM rendelet módosításának
indoka a következő:
1. 2006/2007. tanév rendjéről szóló rendelet 8. §-a tartalmazza a 2006/2007. tanévben
elvégzendő országos mérések, értékelések szervezésének, lefolytatásának szabályozását. A
módosításban pontosítottuk, illetve nyilvánvalóvá tettük, hogy a mérésen történő részvétel a
tanulók számára tanítási napnak minősül, tehát ezt a napot nem kell „pótolni”, a tanulók
számára nem szervezhető további kötelező tanórai foglalkozás.
2. A 2007. május-júniusi egyes érettségi vizsgák időpontja megváltozott. Ennek az az
oka, hogy az egyeztetések során az írásbeli szakmai előkészítő vizsgák időpontját a délutáni
kezdésről reggel 8 órára helyeztük át. Ilyen módon a szakmai előkészítő tárgyak írásbeli
érettségi vizsgája 2007. május 17. 14 óráról május 25. reggel nyolc órára került. Ez viszont
szükségessé tette egyes egyéb vizsgák időpontjának megváltoztatását is. Az emberismeret és
etika, ember és társadalomismeret-etika vizsga május 24. 14 óráról május 17. 14. órára került,
az orosz nyelv május 25. 8 óráról május 24. 8 órára került.
A szakmai vizsgáknál pótnapot biztosítottunk arra az esetre, ha a vizsgázó szakmai vizsgát,
valamint érettségi vizsgát is tesz és az írásbeli vizsgák azonos napra eső időpontjai nem teszik
lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt.
3. A 2006/2007. tanévre meghirdetett, az OM által anyagilag és szakmailag támogatott
tanulmányi versenyek pályázatainak elbírálása alapján szükségessé vált a támogatott
versenyek listájának kiegészítése.
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Az oktatási és kulturális miniszter
…/2006. (….) OKM
rendelete
a 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006 (ll. 24.) OM rendelet módosításáról
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 felelős miniszterekkel egyetértésben - a következőket
rendelem el:
1. §
A 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §ának (2) bekezdése a következő második és harmadik mondattal egészül ki:
„A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való
részvétellel teljesítenek. További kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető.”
2. §
A R. 1. sz. mellékletének„I. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok” főcímen belül a „2. A
2007. évi május-júniusi érettségi vizsgák” című rész helyébe az e rendelet 1. számú melléklete
lép.
3. §
(1) Az R. 1. sz. mellékletének „II. Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok”című részének 1.
pontjának bevezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák
írásbeli és szóbeli (gyakorlati) vizsgarészét – a 2-5. és a 7. pontban meghatározottak
kivételével – az alábbi időben kell megszervezni:”
(2) Az R. 1. sz. mellékletének „II. Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok”című része a
következő 7. ponttal egészül ki:
„7. A szakközépiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze május 28-án is
megszervezhető (írásbeli pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát valamint
érettségi vizsgát is tesz és az írásbeli vizsgák azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé
a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, az írásbeli pótnap
igénybevételének szükségességéről a szakközépiskola a vizsgabejelentés és tételigénylés
megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga
írásbeli tételét biztosító intézményt.”
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4. §
Az R. 2. sz. mellékletének III. és IV. része helyébe az e rendelet 2. számú mellékletével
kiadott III. és IV. rész lép:
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
Budapest, 2006. június „

„
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1. számú melléklet a …/2006. (…) OM rendelethez
[1. számú melléklet a 4/2006. (II. 24.) OM rendelethez]
[I. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok]
2. A 2007. évi május-júniusi érettségi vizsgák

Írásbeli
érettségi
vizsgák

Emelt szintű érettségi
vizsga
nemzetiségi nyelv és
irodalom, nemzetiségi
nyelv
magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv
matematika
történelem
angol nyelv
német nyelv
fizika
rajz és vizuális kultúra
kémia
földrajz, ének-zene
informatika
latin nyelv, héber nyelv
biológia
emberismeret és etika,
ember és
társadalomismeret-etika,
társadalomismeret

Középszintű érettségi
vizsga
nemzetiségi nyelv és
irodalom, nemzetiségi
nyelv
magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv
matematika
történelem
angol nyelv
német nyelv
fizika
rajz és vizuális kultúra
kémia
földrajz, ének-zene
latin nyelv, héber nyelv
biológia

Időpont
május 4., 8.00

május 7., 8.00
május 8., 8.00
május 9., 8.00
május 10., 8.00
május 11., 8.00
május 14., 8.00
május 14., 14.00
május 15.. 8.00
május 15., 14.00
május 16., 8.00
május 16., 14.00
május 17., 8.00
május 17., 14.00

informatika
művészeti tárgyak
francia nyelv

művészeti tárgyak
francia nyelv
filozófia, nemzetiségi
népismeret, célnyelvi
nemzetiségi népismeret
civilizáció
olasz nyelv
olasz nyelv
mozgóképkultúra és
mozgóképkultúra és
médiaismeret, dráma
médiaismeret
spanyol nyelv
spanyol nyelv
hittan
orosz nyelv,
orosz nyelv,
egyéb nyelvek
egyéb nyelvek
egyéb központi
egyéb központi
követelményekre épülő követelményekre épülő vagy
vagy egyedileg akkreditált
egyedileg akkreditált
vizsgatárgyak
vizsgatárgyak

május 18., 8.00
május 18., 14.00
május 21., 8.00
május 21., 14.00
május 22., 8.00
május 22., 14.00
május 23., 8.00
május 23., 14.00
május 24., 8.00

május 24., 14.00
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szakmai előkészítő
tantárgyak
szóbeli vizsgák

szakmai előkészítő
tantárgyak
szóbeli vizsgák

május 25., 8.00
június 7-13.
június 18-29.

2. számú melléklet a … /2006. (…) OM rendelethez
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[2. számú melléklet a 4/2006. (II. 24.) OM rendelet]
„III. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által anyagilag támogatott tanulmányi
versenyek
A 7-8. évfolyam versenyei
„Nyelvünkben élünk” magyar nyelvi kommunikációs verseny
„Szép Magyar Beszéd” verseny 5-8. évfolyamos tanulók számára
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny
Országos történelem tanulmányi verseny
Országos angol nyelvi verseny
Országos német nyelvi verseny
Országos orosz nyelvi verseny
Varga Tamás matematikaverseny
ABACUS matematikai pontverseny
Zrínyi Ilona matematikaverseny
Bolyai matematika csapatverseny
Kozma László V. országos informatika alkalmazói tanulmányi verseny
Herman Ottó országos biológiaverseny
Hevesy György országos kémiaverseny
Öveges József fizikaverseny
Lehoczky János VIII. országos komplex környezeti emlékverseny
Teleki Pál országos földrajz-földtan verseny
Balogh János országos környezet-és egészségvédelmi csapatverseny
VIII. Országos technikaverseny
A mozgókép titkai
Országos tudományos diákköri konferencia (OTDK) 10-14 éves tanulóknak
„Együtt egymásért” magyar nyelvű, cigány tárgyú vers - és prózamondó verseny
Hallássérült tanulók XXI. országos Hanyvári Pál kommunikációs emlékversenye
Siket tanulók XXV. Borbély Sándor országos tanulmányi versenye
A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak
XXXII. országos komplex tanulmányi versenye
XXIII. Koncz Dezső országos tanulmányi verseny az értelmileg akadályozott tanulók
nevelését, oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára
A 7-10. évfolyam versenyei
Ábel Jenő országos latin tanulmányi verseny
Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny
KöMaL matematika-fizika-számítástechnika pontverseny
Nemzetközi „Kenguru” matematikaverseny
Nemes Tihamér számítástechnikai verseny
Logo országos számítástechnikai tanulmányi verseny
Less Nándor országos földrajzverseny
Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi verseny
Curie környezetvédelmi emlékverseny
„Tiszán innen –Dunán túl” országos népdaléneklési minősítőverseny
ÉN/KÉP/MÁS
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A 9-10. évfolyam versenyei
„Szép Magyar Beszéd” verseny
„Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny
Implom József középiskolai helyesírási verseny
Savaria országos történelem tanulmányi verseny
Gloria Victis középiskolás történelmi vetélkedő
Polgár az európai demokráciában országos tanulmányi verseny
Magyarország az én hazám
Örökségünk’48
Európa - állampolgári vetélkedő
„Mit ránk hagytak a századok…” - a magyar művelődéstörténet korszakai
Arany Dániel matematikai tanulóverseny
Matematika határok nélkül
Gordiusz matematikai tesztverseny
Irinyi János középiskolai kémiaverseny
Kitaibel Pál középiskolai biológiai és környezetvédelmi tanulmányi verseny
Bugát Pál XXIV. országos középiskolai természetismereti műveltségi vetélkedő
Lóczy Lajos országos középiskolai földrajzi tanulmányi verseny
Mikola Sándor országos tehetségkutató fizikaverseny
Országos Szilárd Leó fizikaverseny
Vermes Miklós nemzetközi fizikaverseny
Tudományos diákkörök VII. országos konferenciája
IV. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által szakmailag támogatott tanulmányi
versenyek
Olvass velünk! – A Nagy Könyv 100 legnépszerűbb regényéből
”A kiegyezés és kora” országos komplex műveltségi vetélkedő
“Jeles napok a művészetek tükrében"
„Ember-Föld-Világegyetem” Kárpát-medencei komplex természettudományi csapatverseny
„Életvitel és gyakorlati ismeretek 2007.” országos tanulmányi verseny
Országos logikaverseny
Az információ hatalom…, hatalmas akarok lenni!
Országos spanyol nyelvű vers- és prózamondó verseny
Szakiskolások diákszínjátszó fesztiválja
Szakiskolások vers – és prózamondó versenye
“Reflektorfényben” mozgóképkultúra és médiaismeret verseny
Curie kémia emlékverseny
Békési György fizika emlékverseny
Országos középiskolai illemtani csapatverseny
Kaán Károly országos természet és környezetismereti verseny
Országos közlekedési ismeretek verseny
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