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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
237/2006. (XI. 27.) Korm.

rendelete

a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól

A Kor mány a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX.
tör vény (a továb biak ban: fel sõ ok ta tá si tör vény) 153.  §
(1) be kez dé sé nek 2–3., 5., 7–15., 18. és 20. pont ja i ban fog -
lalt fel ha tal ma zás alap ján – a 47.  § (3) és (5) be kez dé se i -
nek te kin te té ben a Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia egyet ér té -
sé vel – a kö vet ke zõ ket ren de li el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A felvételi eljárás célja

1.  §

A fel sõ ok ta tá si fel vé te li el já rás cél ja a fel sõ fo kú ta nul má -
nyok foly ta tá sá ra leg al kal ma sabb je lent ke zõk ki vá lasz tá sa.

A rendelet hatálya

2.  §

(1) E ren de let ha tá lya – a (2) be kez dés ben fog lalt el té -
rés sel – a fel sõ ok ta tá si tör vény 3.  §-ában meg ha tá ro zott
ter mé sze tes és jogi sze mé lyek re, jogi sze mé lyi ség gel nem
ren del ke zõ szer ve ze tek re, va la mint az ál ta luk foly ta tott te -
vé keny ség re ter jed ki.

(2) E ren de let ha tá lya nem ter jed ki az egy há zi fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek ál tal foly ta tott hit éle ti kép zé sek re.

ALAPKÉPZÉS, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS
ÉS FELSÕFOKÚ SZAKKÉPZÉS

A Felsõoktatási felvételi tájékoztató

3.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ada to kat szol gál tat nak
a Fel sõ ok ta tá si fel vé te li tá jé koz ta tó (a továb biak ban: Tá jé -
koz ta tó) össze ál lí tá sá hoz, to váb bá a fel vé te li ké re lem hez
kap cso ló dó el já rás hoz és en nek ke re té ben a köz pon ti nyil -

ván tar tás lét re ho zá sá hoz az Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for -
má ci ós Köz pont (a továb biak ban: OFIK) szá má ra. Az
OFIK a fel vé te li el já rás so rán a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el -
já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.) sze rin ti ha tó ság ként
jár el.

(2) Az adat szol gál ta tá sért a fel sõ ok ta tá si in téz mény ve -
ze tõ je a fe le lõs.

(3) Az adat szol gál ta tás ha tár ide je

a) a feb ru ár ban in du ló kép zé sek re vo nat ko zó köz le mé -
nyek te kin te té ben a kép zés in dí tá sát meg elõ zõ év au gusz -
tus 15. nap ja,

b) a szep tem ber ben in du ló kép zé sek re vo nat ko zó köz -
le mé nyek te kin te té ben a kép zés in dí tá sát meg elõ zõ év
szep tem ber 15. nap ja.

(4) Az OFIK a Tá jé koz ta tót

a) a feb ru ár ban in du ló kép zé sek re vo nat ko zó an a kép -
zés in dí tá sát meg elõ zõ év ok tó ber 15. nap já ig,

b) a szep tem ber ben in du ló kép zé sek re vo nat ko zó an a
kép zés in dí tá sát meg elõ zõ év de cem ber 15. nap já ig

je len te ti meg.

(5) Az OFIK a Tá jé koz ta tó ban meg je len te tett fel vé te li
hir det mé nye ket ki egé szí tõ, mó do sí tó köz le ményt leg ké -
sõbb a je lent ke zé si ha tár idõt 15 nap pal meg elõ zõ en te het
köz zé.

(6) Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um (a továb -
biak ban: mi nisz té ri um) és az OFIK a Tá jé koz ta tó tel jes
tar tal mát hi va ta los hon lap ján min den ki szá má ra hoz zá fér -
he tõ for má ban köz zé te szi.

(7) A mi nisz té ri um és az OFIK – amennyi ben ilyen
meg je le nik – a Tá jé koz ta tó ki egé szí té sét tar tal ma zó köz le -
ményt tel jes ter je de lem ben, hi va ta los hon lap ján min den ki
szá má ra hoz zá fér he tõ for má ban köz zé te szi.

4.  §

A Tá jé koz ta tó tar tal maz za az új be lé põk nek Kor mány
ál tal – kép zé si te rü le ten ként, a kép zés mun ka rend je sze -
rint – meg ha tá ro zott ál la mi lag tá mo ga tott hall ga tói lét -
szám ke re tét az alap kép zés ben, az egy sé ges, osz tat lan kép -
zés ben, va la mint a fel sõ fo kú szak kép zés ben.

5.  §

(1) A Tá jé koz ta tó ban meg je le nõ fel vé te li hir det mény
tar tal maz za azt a ma xi má lis hall ga tói lét szá mot, ame lyet a
fel sõ ok ta tá si in téz mény – a kü lön bö zõ fi nan szí ro zá si for -
mák ban együt te sen, figye lembe véve a ren del ke zé sé re álló 
sze mé lyi és tár gyi fel té te le ket – kép zé si te rü le ten ként és a
kép zés mun ka rend je sze rint meg hir det het.
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(2) A Tá jé koz ta tó a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal meg -
hir de tett min den egyes fel sõ fo kú szak kép zés re, alap kép -
zé si szak ra és egy sé ges, osz tat lan kép zés re vo nat ko zó an
tar tal maz za

a) az adott szak mun ka rend jé re, a kép zés szer ve zé sé re,
fi nan szí ro zá si for má já ra (ál la mi lag tá mo ga tott vagy költ -
ség té rí té ses) vo nat ko zó in for má ci ó kat,

b) a kép zés in dí tá sá nak ter ve zett idõ pont ját (õszi, ta va -
szi fél év), va la mint a kép zés idõ tar ta mát ta nul má nyi fél -
évek ben ki fe jez ve,

c) az in téz mény szék he lyét, te lep he lyét, szék he lyen kí -
vü li kép zé si he lyét,

d) a kép zés so rán meg szer zen dõ kre di tek szá mát,
e) a kép zé sen be lül a vá laszt ha tó szak irá nyo kat, kü lön

meg je löl ve az ön ál ló szak kép zett ség hez ve ze tõ szak irá -
nyo kat,

f) az ál la mi lag tá mo ga tott for má ban ta nul má nyo kat
foly ta tó hall ga tók ál tal fi ze ten dõ dí jak kal, költ sé gek kel,
 illetve a ne kik nyújt ha tó jut ta tá sok kal kap cso la tos in for -
má ci ó kat,

g) a költ ség té rí té ses for má ban ta nul má nyo kat foly ta tó
hall ga tók ál tal fi ze ten dõ dí jak kal, költ sé gek kel, il let ve a
ne kik nyújt ha tó jut ta tá sok kal kap cso la tos in for má ci ó kat,

h) a je lent ke zé si lap hoz csa to lan dó mel lék le tek fel so -
ro lá sát,

i) a je lent ke zõk rang so ro lá sá nak el ve i vel, a rangsorolás 
mód já val kap cso la tos in for má ci ó kat,

j) a kép zés nyel vét, amennyi ben az nem ma gyar,
k) a pon to zá si rend szer rel és a több let pon tok kal kap -

cso la tos in for má ci ó kat.

(3) A fel vé te li hir det mény az in téz mény dön té se alap ján 
a meg hir de tett kép zé se ket in téz mé nyen kén ti vagy ka ron -
kén ti bon tás ban tar tal maz za.

(4) A fel vé te li kö ve tel mé nyek sa já tos sá ga i ra te kin tet tel
az egyes meg hir de tett kép zé sek fel vé te li kö ve tel mé nye i -
nek tar tal mi is mer te té se a fel vé te li el já rás ál ta lá nos sza bá -
lya i tól és a je lent ke zés re vo nat ko zó in for má ci ók tól el vá -
laszt va – erre tör té nõ kü lön uta lás mel lett – más ki ad vány -
ban is meg je len tet he tõ.

(5) A Tá jé koz ta tó tar tal maz za a fel sõ ok ta tá si in téz mény 
azon pos tai cí mét, aho va a fel vé te li ké rel met be kell kül -
deni.

6.  §

(1) A Tá jé koz ta tó az adott in téz mény ál tal meg hir de tett
fel sõ fo kú szak kép zés re vo nat ko zó an tar tal maz za az adott
fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal a fel vé tel fel té te lé ül meg ha -
tá ro zott

a) érett sé gi vizs ga tár gya kat és a vizs ga szint jét, a szak -
ké pe sí tést,

b) egész ség ügyi, pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nye ket,
a szak mai al kal mas sá gi vizs ga kö ve tel mé nye it.

(2) A Tá jé koz ta tó az adott in téz mény ál tal meg hir de tett
alap kép zé si sza kok ra és az egy sé ges, osz tat lan sza kok ra
vo nat ko zó an tar tal maz za

a) az adott kép zé si te rü le ten kép zést foly ta tó fel sõ ok ta -
tá si in téz mé nyek ál tal az ese dé kes ség évét leg alább két év -
vel meg elõ zõ en a fel vé tel fel té te lé ül kö zö sen meg ha tá ro -
zott – a mi nisz té ri um és az OFIK hon lap ján és ki ad vá nya i -
ban nyil vá nos ság ra ho zott – érett sé gi vizs ga tár gya kat és a
vizsgák szint jét,

b) az adott kép zé si te rü le ten kép zést foly ta tó fel sõ ok ta -
tá si in téz mé nyek ál tal a fel vé tel fel té te lé ül a 20.  §-ban fog -
lal tak fi gye lem be vé te lé vel meg ha tá ro zott több let pon to -
kat,

c) az adott in téz mény ál tal meg ha tá ro zott egész ség -
ügyi, pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nye ket, szak mai al kal -
mas sá gi vizs ga kö ve tel mé nye ket, gya kor la ti vizs ga kö ve -
tel mé nye ket, figye lembe véve az 1. szá mú mel lék let ben
fog lal ta kat.

7.  §

(1) A Tá jé koz ta tó oly mó don tar tal maz za a fel vé te li le -
he tõ sé gek rõl  szóló hir det ményt, hogy az az adott évre vo -
nat ko zó an tel jes körû in for má ci ót nyújt son a je lent ke zõk -
nek az ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek -
rõl, azok szint jé rõl, va la mint for má i ról.

(2) A Tá jé koz ta tó ban az adott fel vé te li el já rás ra vo nat -
ko zó an csak a re giszt rá ci ós köz pont ál tal – a 3.  § (3) be -
kez dés a), il let ve b) pont já ban meg ha tá ro zott idõ pon -
tig – nyil ván tar tás ba vett szak, szak kép zés hir det he tõ meg.

(3) A fel sõ ok ta tá si in téz mény a Tá jé koz ta tó ban meg je -
len tet ni ter ve zett köz le mé nyé ben az ál ta la meg hir de tett
sza kok mi nõ ség hi te le sí té sé re vo nat ko zó an tel jes körû in -
for má ci ót ad. En nek ke re té ben a fel sõ ok ta tá si in téz mény
kö te les fel tün tet ni azt is, ha a szak in dí tá sát kor lá to zás sal
en ge dé lyez ték.

(4) A fel sõ ok ta tá si in téz mény a Tá jé koz ta tó ban nyil vá -
nos ság ra hoz za azo kat a fel té te le ket, ame lyek fenn ál lá sa
ese tén a meg hir de tett sza kot nem in dít ja.

(5) A Tá jé koz ta tó nem tar tal maz za a ki zá ró lag kül föl di
ál lam pol gá rok szá má ra hir de tett, ide gen nyel ven fo lyó
kép zé sek re vo nat ko zó in for má ci ó kat. Ezek köz zé té te lé rõl
a fel sõ ok ta tá si in téz mény a sza bály za tá ban meg ha tá ro zot -
tak sze rint gon dos ko dik.

A felvételi eljárások

8.  §

(1) Min den év ben két fel vé te li el já rás hir det he tõ:
a) a feb ru ár ban in du ló kép zé sek re tör té nõ je lent ke zés

ha tár ide je – min den kép zé si szint re vo nat ko zó an – a kép -
zés in dí tá sát meg elõ zõ év no vem ber 15. nap ja,
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b) a szep tem ber ben in du ló kép zé sek re tör té nõ je lent ke -
zés ese tén a je lent ke zés ha tár ide je a kép zés in dí tá sa sze rin -
ti év feb ru ár 15. nap ja.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel vé te li el já -
rá so kat köve tõen, az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) a fel vé te li el já rás ered mé -
nye alap ján – a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kép zé si sa já -
tos sá ga i ra is te kin tet tel – pót fel vé te li el já rást en ge dé -
lyez het.

(3) A pót fel vé te li el já rás so rán
a) a meg hir de tett sza ko kat, je lent ke zé si ha tár idõt és

fel té te le ket a mi nisz té ri um és az OFIK hon lap ján kell a fel -
vé te li dön tés ki hir de té sét kö ve tõ egy hé ten be lül nyil vá -
nos ság ra hoz ni,

b) a je lent ke zé si ha tár idõ a meg hir de tést kö ve tõ
15. nap,

c) az a sze mély nyújt hat be je lent ke zést, aki az adott
fel vé te li el já rás ban nem nyert fel vé telt,

d) a je lent ke zõ ki zá ró lag egy fel sõ ok ta tá si in téz mény
egy kép zé sé re ad hat be je lent ke zé si ké rel met,

e) a je lent ke zést az OFIK ál tal ki bo csá tott je lent ke zé si
la pon, köz vet le nül a fel sõ ok ta tá si in téz mény be kell be -
nyúj ta ni,

f) nem ve he tõ fel az a je lent ke zõ, aki nek az össz pont -
szá ma nem éri el az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel vé -
te li el já rás so rán ugyan azon a sza kon, mun ka rend ben hir -
de tett kép zés re meg ál la pí tott pont ha tárt,

g) a fel sõ ok ta tá si in téz mény a fel vé tel rõl vagy az el uta -
sí tás ról a je lent ke zé si ha tár idõt kö ve tõ 20. na pig dön tést
hoz, mely rõl ér te sí ti a je lent ke zõt,

h) a je lent ke zé sek rõl és a dön té sek rõl a fel sõ ok ta tá si
in téz mény a g) pont ban meghatározott ha tár idõ le tel tét kö -
ve tõ har ma dik mun ka na pig tá jé koz tat ja az OFIK-ot.

(4) A fel sõ ok ta tá si in téz mény sza bály za tá ban a ki zá ró -
lag kül föl di ál lam pol gá rok szá má ra hir de tett, ide gen nyel -
ven fo lyó kép zé sek ese té ben az (1) be kez dés ben fog lal tak -
tól el té rõ ha tár idõt is meg ál la pít hat.

A felvételi kérelem

9.  §

(1) A fel vé te li el já rás a je lent ke zõ ké rel mé re in dul.

(2) A ké rel met

a) az erre a cél ra rend sze re sí tett, az OFIK ál tal elõál lít -
tatott és ke res ke del mi for ga lom ba ho zott, ki töl tött, pos tai
úton be kül dött nyom tat vá nyon, vagy

b) az OFIK ál tal mû köd te tett in for ma ti kai rend szer se -
gít sé gé vel ki töl tött elekt ro ni kus nyom tat ványt

ba) ki nyom tat va, alá ír va, pos tai úton be küld ve, vagy

bb) a Ket. X. fe je ze té ben meg ha tá ro zott azo no sí tá si el -
já rás (ügy fél ka pu) se gít sé gé vel hi te le sít ve elekt ro ni kus
úton be küld ve
le het be nyúj ta ni. A szük sé ges mel lék le te te ket – a (3) be -
kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – a je lent ke zõ vá lasz tá sa
sze rint pos tai vagy elekt ro ni kus úton nyújt ja be.

(3) A ké re lem be nyúj tá sa kor a kész pénz át uta lá si meg bí -
zás ere de ti fel adó ve vény ének vagy a ban ki át uta lás ere de ti 
iga zo lá sá nak mel lé ke lé sé vel iga zol ni kell az alap díj és a
ki egé szí tõ díj be fi ze té sét.

(4) A fel sõ ok ta tá si in téz mény be  szóló fel vé te li ké rel met 
az elsõ he lyen rang so rolt fel sõ ok ta tá si in téz mény be kell
be nyúj ta ni. A ké rel met fel dol go zás cél já ból a fel sõ ok ta tá si 
in téz mény ha la dék ta la nul to váb bít ja az OFIK ré szé re.

(5) A ki zá ró lag kül föl di ál lam pol gá rok szá má ra hir de -
tett, ide gen nyel ven fo lyó kép zé sek ese té ben a fel vé te li ké -
rel met a fel sõ ok ta tá si in téz mény nek kell meg kül de ni,
ame lyik gon dos ko dik a fel vé te li el já rás le bo nyo lí tá sá ról,
to váb bá a  je lent ke zõk ada ta i ról és a fel vé te li ered mé nyek -
rõl a kép zés in dí tá sá ig tá jé koz tat ja az OFIK-ot.

10.  §

(1) A je lent ke zõ egy fel vé te li el já rás ban – füg get le nül a
ko ráb ban meg szer zett vég zett sé ge i tõl és szakképzettségei -
tõl – több kü lön bö zõ kép zé si szint re, il let ve ugyan azon kép -
zé si szin ten be lül több fel sõ ok ta tá si in téz mény be, kar ra,
szak ra, kép zé si hely re, és eze ken be lül kü lön bö zõ mun ka -
rend re, fi nan szí ro zá si for má ra je lent kez het.

(2) Amennyi ben a je lent ke zõ az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott le he tõ ség gel élni kí ván, a fel vé te li ké re lem be -
nyúj tá sa kor fel kell tün tet nie, hogy

a) mely fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek be, ka rok ra, il le tõ -
leg sza kok ra – ha van, mely ön ál ló szak kép zett ség meg -
szer zé sét le he tõ vé tevõ szak irány ra, mely kép zé si hely -
re, il let ve kép zé si nyelv re –, mely kép zé si for má ra, tel -
jes (nap pa li), rész idõs kép zés re (esti, le ve le zõ ta go zat -
ra) vagy táv ok ta tás ra, to váb bá mi lyen fi nan szí ro zá si
for má ra je lent ke zik, és

b) mi lyen sor rend ben kéri fel vé te li je lent ke zé se i nek el -
bí rá lá sát.

(3) A je lent ke zõ az ál ta la meg ha tá ro zott je lent ke zé si
sor ren det a fel vé te li el já rás so rán a fel vé te li dön tés idõ -
pont ját meg elõ zõ 14. na pig ter je dõ ha tár idõn be -
lül – írás ban vagy elekt ro ni kus úton – egy al ka lom mal
mó do sít hat ja.

11.  §

Az adat fel dol go zás so rán – a ké re lem hi á nyos be nyúj tá -
sa ese tén – az OFIK leg ké sõbb a je lent ke zés be ér ke zé sét
kö ve tõ 30. na pig a je lent ke zõt hi ány pót lás ra szó lít ja fel.
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A jelentkezõk központi nyilvántartása

12.  §

(1) A je lent ke zé si la po kon fel tün te tett és az azok mel -
lék le te ként be kül dött ada tok alap ján az OFIK lét re hoz za a
je lent ke zõk köz pon ti nyil ván tar tá sát.

(2) Az OFIK a fel sõ ok ta tá si in téz mény szá má ra to váb -
bít ja

a) leg ké sõbb a je lent ke zé si ha tár idõt kö ve tõ 40. na -
pig az adott fel sõ ok ta tá si in téz mény be je lent ke zett pá -
lyá zók sze mé lyi (név, szü le té si név, any ja szü le té si
neve, szü le té si idõ és hely) és el ér he tõ sé gi ada ta it (pos -
tá zá si cím),

b) leg ké sõbb a je lent ke zé si ha tár idõt kö ve tõ 90. na pig
az adott in téz mény be a je lent ke zõ ál tal be nyúj tott, fel vé te -
li ké rel me el bí rá lá sá hoz szük sé ges, a köz pon ti nyil ván tar -
tás ban rög zí tett ada ta it.

(3) A fel vé te li ké re lem el bí rá lá sá hoz szük sé ges azon
ada to kat, iga zo lá so kat, ok ira to kat, ame lyek a je lent ke zé si
lap be nyúj tá sa kor még nem áll tak a je lent ke zõ ren del ke zé -
sé re, az adat fel dol go zás hoz kap cso ló dó an az OFIK-hoz
kell be nyúj ta ni, a fel vé te li dön tés idõ pont ját meg elõ zõ
14. na pig ter je dõ ha tár idõn be lül.

(4) A mel lék le tek a fel vé te li el já rás ban egy sze rû má -
so lat ban be nyújt ha tók, azon ban a hall ga tói jog vi szony
lé te sí té sé nek fel té te le a fel sõ ok ta tá si in téz mény be tör té -
nõ be i rat ko zás kor az ere de ti iga zo lá sok, ok ira tok be mu -
ta tá sa.

(5) A fel vé te li el já rás so rán a fel sõ ok ta tá si in téz mény, 
il let ve az OFIK a fel vé te li ké re lem el bí rá lá sá hoz szük -
sé ges to váb bi ada to kat, iga zo lá so kat kér het a je lent ke -
zõ tõl.

13.  §

(1) Az OFIK – a je lent ke zõk köz pon ti nyil ván tar tá sá nak 
lét re ho zá sa után – a je lent ke zõt leg ké sõbb a je lent ke zé si
ha tár idõt kö ve tõ 60. na pig írás ban tá jé koz tat ja a fel vé te li
nyil ván tar tás ban rög zí tett ada ta i ról.

(2) A je lent ke zõ ké rel mé re a róla nyil ván tar tott ada tok -
ba való be te kin tést, szük ség ese tén az ada tok 8 mun ka na -
pon be lül tör té nõ ja ví tá sát az OFIK az el já rás min den sza -
ka szá ban kö te les biz to sí ta ni.

(3) Ha a fel sõ ok ta tá si in téz mény a be i rat ko zás kor – a je -
lent ke zés hez be nyúj tott egy sze rû má so la tok ere de ti pél dá -
nyá nak vizs gá la ta kor – meg ál la pít ja, hogy a fel vé te li ered -
mé nyé nek meg ál la pí tá sát be fo lyá so ló va lót lan adat szol -
gál ta tás tör tént, a fel sõ ok ta tá si in téz mény ve ze tõ je a fel vé -
tel rõl  szóló dön tést meg sem mi sí ti.

Pontszámítás a felsõfokú szakképzésre,
az alapképzésre és az egységes, osztatlan képzésre

történõ jelentkezés esetén

14.  §

(1) A je lent ke zõ kö zép is ko lai tel je sít mé nyét és érett sé gi 
vizs ga ered mé nye it pont szám mal kell ér té kel ni.

(2) A kö zép is ko lai ta nul má nyi ered mé nyek alap ján
pont szá mot csak osz tály zat ból le het ké pez ni, a kö vet ke -
zõk sze rint:

a) öt tan tárgy: a ma gyar nyelv és iro da lom, a tör té ne -
lem, a ma te ma ti ka, egy vá lasz tott tárgy, va la mint egy
vá lasz tott ide gen nyelv (vagy nem ze ti sé gi nyelv és iro -
da lom) utol só ta nult két év végi ér dem je gye i nek – az
(5)–(6) be kez dés re fi gye lem mel meg ál la pí tott – össze -
ge, va la mint

b) az érett sé gi ér dem je gyek át la gá nak két sze re se, egész 
szám ra ke re kít ve.

(3) Az (1)–(2) be kez dés alap ján szá mí tott pon tok az
úgy ne ve zett ta nul má nyi pon tok, ame lyek nek az össz ér té -
ke leg fel jebb 60 pont le het.

(4) A fel sõ ok ta tá si in téz mény sza bály za tá ban úgy is
ren del kez het, hogy a je lent ke zés évé ben érett sé gi zõk ese -
té ben a (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott tan tár -
gyak ból a 12. (il let ve 13.) év fo lya mon az év végi he lyett a
fél év kor ka pott osz tály zatokat kell figye lembe ven ni.

(5) Ma gyar nyelv és iro da lom ból (vagy nem ze ti sé gi nyelv
és iro da lom ból) éven te a két osz tály zat át la gát kell szá mol ni,
majd azok össze gét egész szám ra kell fel ke re kí te ni.

(6) Amennyi ben a je lent ke zõ nek a (2) be kez dés a) pont -
já ban fel so rolt tan tár gyak va la me lyi ké bõl nincs osz tály za -
ta, a nem ta nult tárgy he lyett – vá lasz tá sa sze rint – egy má -
sik, leg alább két évig ta nult tan tárgy ból el ért osz tály za ta it
kell figye lembe ven ni.

(7) Az érett sé gi ér dem je gyek át la gá nak ki szá mí tá sa -
kor az érett sé gi bi zo nyít ványt, il let ve azo kat a ta nú sít -
vá nyo kat kell figye lembe ven ni, ame lye ket a je lent ke zõ
e ren de let ben meg ha tá ro zott mó don a je lent ke zé si lap já -
hoz mel lé kel.

(8) Amennyi ben a je lent ke zõ kül föl dön vagy kül föl di
rend sze rû kö zép is ko lá ban foly ta tott ta nul má nyo kat köve -
tõen je lent ke zik fel sõ ok ta tá si in téz mény be és ezért a
(2)–(7) be kez dés ben meg ha tá ro zott mó don pont szá ma
nem ál la pít ha tó meg, a fel sõ ok ta tá si in téz mény dönt a ta -
nul má nyok so rán szer zett osz tály za tok ta nul má nyi pont -
ként való figye lembevételérõl.

15.  §

(1) A fel vé te li el já rás so rán a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ál tal a kép zé si te rü le ten ként meg ha tá ro zott érett sé gi vizs -
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ga tár gyak alap ján ki szá molt pon tok (a továb biak ban:
érett sé gi pon tok) össz ér té ke leg fel jebb 60 pont le het.

(2) Az érett sé gi vizs gán vizs ga tár gyan ként el ért szá za -
lé kos ered mé nye ket 60, il let ve 30 érett sé gi pont ra kell át -
szá mí ta ni an nak függ vé nyé ben, hogy a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény egy, il let ve két tár gyat ha tá roz meg kö te le zõ vagy
vá laszt ha tó vizs ga tárgy ként. Az érett sé gi pon to kat a vizs -
ga tár gyak szá za lé kos ered mé nye i bõl a kö zép- és az emelt
szin tû érett sé gi vizs ga ese tén azo nos mó don a 2. szá mú
mel lék let ben fog lal tak sze rint kell ki szá mí ta ni.

(3) Az érett sé gi vizs ga tár gyak szá za lé kos ered mé nyé -
nek átszá mí tá sa kor az érett sé gi bi zo nyít ványt, il let ve azo -
kat a ta nú sít vá nyo kat kell figye lembe ven ni, ame lye ket a
je lent ke zõ e ren de let ben meg ha tá ro zott mó don a je lent ke -
zé si lap já hoz mel lé kel.

(4) A két szin tû érett sé gi vizs ga be ve ze té se elõtt tett tan -
tár gyi érett sé gi vizs ga ered mé nye i nek át szá mí tá sá ról kü -
lön jog sza bály ren del ke zik.

(5) A fel sõ ok ta tá si fel vé te li el já rás so rán a je lent ke zé si
fel té tel ként meg ha tá ro zott emelt szin tû érett sé gi vizs ga
tel je sí té sét nem he lyet te sí ti a nyelv vizs ga-bi zo nyít vány
alap ján ki adott érett sé gi bi zo nyít vány.

(6) Amennyi ben a je lent ke zõ kül föl dön vagy kül föl di
rend sze rû kö zép is ko lá ban foly ta tott ta nul má nyo kat köve -
tõen je lent ke zik fel sõ ok ta tá si in téz mény be és ezért az
(1)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott mó don pont szá ma
nem ál la pít ha tó meg, a fel sõ ok ta tá si in téz mény a ta nul má -
nyi tel je sít mé nyek alap ján dönt az érett sé gi pon tok meg ál -
la pí tá sá ról.

16.  §

(1) Az alap kép zés fel vé te li el já rá sa so rán az 1. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zot tak sze rint a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény sza bály za tá ban meg ha tá ro zott mó don

a) szak mai al kal mas sá gi vizs ga (egész ség ügyi, pá lya -
al kal mas sá gi vizs gá lat),

b) gya kor la ti vizs ga,
c) a nem ma gyar ál lam pol gá rok szá má ra ma gyar nyel vi 

al kal mas sá gi vizs ga 
szer vez he tõ.

(2) A szak mai al kal mas sá gi vizs ga, va la mint a nem ma -
gyar ál lam pol gá rok szá má ra szer ve zett ma gyar nyel vi al -
kal mas sá gi vizs ga ér té ke lé se „meg fe lelt” vagy „nem fe lelt
meg” mi nõ sí tés le het.

(3) A mû vé sze ti, mû vé szet köz ve tí tõ és a sport tu do má -
nyi kép zé si te rü let be tar to zó egyes sza ko kon gya kor la ti
vizs ga szer vez he tõ. A gya kor la ti vizs ga kö ve tel mé nye it a
fel sõ ok ta tá si in téz mény ha tá roz za meg, ame lye ket köz zé
kell ten ni a Tá jé koz ta tó ban. Az ér té ke lés pont szá mok
meg ha tá ro zá sá val és rang so ro lás sal tör té nik.

17.  §

(1) A rang so ro lás alap já ul szol gá ló ered ményt 120 pon -
tos rend szer ben – ma xi mum 24 több let pont hoz zá adá sá -
val – pont szám ban kell ki fe jez ni.

(2) A fel vé te li össz pont szá mot – a (4)–(6) be kez dés ben
és a 23.  § (1)–(2) be kez dé sé ben fog lal tak ki vé te lé vel – a
kö vet ke zõ kép pen kell meg ha tá roz ni:

a) a ta nul má nyi pon tok és az érett sé gi pon tok összeg -
zé sé vel és a több let pon tok hoz zá adá sá val, vagy

b) az érett sé gi vizs ga tár gyak alap ján szá mí tott érett sé gi
pon tok meg ket tõ zé sé vel és a több let pon tok hoz zá adá sá val.

(3) A fel vé te li össz pont szá mot a (2) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott le he tõ sé gek kö zül min den eset ben a je lent ke zõ
szá má ra ked ve zõbb mó don kell meg ha tá roz ni.

(4) A fel sõ fo kú szak kép zés re tör té nõ je lent ke zés ese tén
a fel vé te li ered ményt a ta nul má nyi pon tok meg ket tõ zé sé -
vel kell meg ha tá roz ni.

(5) A fel sõ ok ta tá si in téz mény sza bály za tá ban ren del -
kez het úgy, hogy a mû vé sze ti, a mû vé szet köz ve tí tõ és a
sport tu do má nyi kép zé si te rü let re je lent ke zõk ese té ben a
fel vé te li össz pont szá mot ki zá ró lag a gya kor la ti vizs ga
alap ján kell meg ál la pí ta ni. Ek kor a fel vé te li össz pont szá -
mot a gya kor la ti vizs ga pont szá má nak – mely nek ma xi má -
lis ér té ke 60 pont – meg ket tõ zé sé vel és a több let pon tok
hoz zá adá sá val kell meg ha tá roz ni.

(6) A fel sõ fo kú szak kép zés be fe je zé sét köve tõen szak -
irány sze rin ti je lent ke zés ese tén azon alap kép zé si sza kon,
ame lyen a szak kép zés is me ret anya ga be szá mít ha tó, a fel -
vé te li össz pont szá mot – amennyi ben az a je lent ke zõ szá -
má ra ked ve zõbb – a kép zés négy fé lé vé nek ta nul má nyi át -
la gá ból szá mí tott át lag ered mény 24-sze re se ként – egész
szám ra ke re kít ve – kell meg ha tá roz ni.

(7) A szak mai al kal mas sá gi vizs gán, va la mint a nem
ma gyar ál lam pol gár szá má ra szer ve zett ma gyar nyel vi al -
kal mas sá gi vizs gán ,,nem meg fe lelt” mi nõ sí tést ka pott je -
lent ke zõ össz pont szá ma az adott képzés ese té ben 0 pont.

18.  §

(1) A je lent ke zõ a fel vé te li el já rás so rán a kép zé si te rü -
let nél je lent ke zé si fel té tel ként kö te le zõ en elõ írt, il let ve vá -
laszt ha tó mó don meg ha tá ro zott érett sé gi vizs ga tár gyak ból 
az emelt szin ten tel je sí tett, leg alább kö ze pes ér dem je gyû
érett sé gi vizs gá ért – a (2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott
fel té te lek figye lembe véte lével – több let pont ra jo go sult.

(2) Az adott alap kép zé si sza kon, egy sé ges, osz tat lan
kép zés ben több let pont leg fel jebb két emelt szin ten tel je sí -
tett érett sé gi vizs ga tár gyért ad ha tó.

(3) Több let pont az emelt szin tû érett sé gi ért csak ab ban
az eset ben ad ha tó, ha a je lent ke zõ e vizs ga ered mény alap -
ján kéri érett sé gi pont jai meg ál la pí tá sát.
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(4) Ha a je lent ke zõ – az (1)–(3) be kez dés alap ján – jo go -
sult az emelt szin tû érett sé gi vizs gá ért járó több let pont ra és 
olyan alap kép zé si szak ra, egy sé ges, osz tat lan kép zés re je -
lent ke zik, ahol két érett sé gi vizs ga tárgy alap ján szá mol ják
ki az érett sé gi pont ja it, emelt szin tû érett sé gi vizs ga tár -
gyan ként 7-7 több let pon tot kap. Amennyi ben olyan alap -
kép zé si szak ra, egy sé ges, osz tat lan kép zés re je lent ke zik,
ahol egy vizs ga tárgy ból szá mol ják ki az érett sé gi pont ja it,
14 több let pont ra jo go sult.

19.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mény leg fel jebb két ál la mi lag
el is mert vagy az zal egyen ér té kû nyelv vizs gá ért nyelv vizs -
gán ként

a) kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga ese tén 7 pon tot,
b) a fel sõ fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga ese tén 10 pon tot

ad. Ál la mi lag el is mert kö zép fo kú A vagy B tí pu sú, il let ve
fel sõ fo kú A vagy B tí pu sú vagy az zal egyen ér té kû nyelv -
vizs gá val ren del ke zõ nek ak kor ad 7, il let ve 10 több let pon -
tot a fel sõ ok ta tá si in téz mény, ha a je lent ke zõ sa já tos ne ve -
lé si igé nye  miatt – iga zol tan – nem tud ja a C tí pu sú nyelv -
vizs gát le ten ni.

(2) Amennyi ben a je lent ke zõ egy adott ide gen nyelv bõl
egy ide jû leg len ne jo go sult emelt szin tû érett sé gi több let -
pont ra és nyelv vizs ga alap ján járó több let pont ra, ak kor a
több let pon to kat csak egy szer, a szá má ra ked ve zõbb pont -
szá mot biz to sí tó jog cí men kap ja meg.

20.  §

(1) Szak irány nak meg fe le lõ je lent ke zés ese tén azok a
je lent ke zõk, akik a ver seny ki írás nak meg fele lõen az Or -
szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi Ver se nyen és a Szak ma -
cso por tos Szak mai Elõ ké szí tõ Érett sé gi Tár gyak Ver se -
nyén emelt szin tû érett sé gi ered mény nek meg fe le lõ he lye -
zést ér tek el, 24 több let pont ra jo go sul tak. Eb ben az eset -
ben a fel vé te li össz pont szá mot en nek figye lembe véte lével
kell meg ha tá roz ni.

(2) A fel sõ ok ta tá si in téz mény a sza bály za tá ban – figye -
lembe véve a 6.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ját – a fel vé te li el -
já rás so rán, jog cí men ként egy szer to váb bi több let pont adá sá -
ról ren del kez het az aláb bi sza bá lyok figye lembe véte lével:

a) az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ emelt
szin tû vagy fel sõ fo kú szak ké pe sí té sért, amennyi ben az a
fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes
ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 79/2006. (IV. 5.)
Korm. ren de let 6. szá mú mel lék le te sze rint szak irány nak
meg fe le lõ to vább ta nu lás nak mi nõ sül, il let ve a szak irá nyú
tech ni ku si ké pe sí tõ bi zo nyít vá nyért 7 pont,

b) az ered mény el éré se kor a Nem zet kö zi Olim pi ai Bi -
zott ság ál tal szer ve zett olim pi ai já té ko kon, a FIDE ál tal
szer ve zett Sakk olim pi án, 1984-tõl kez dõ dõ en a Paralim -

pián vagy Si ket lim pi án sze rep lõ sport ág ban leg fel jebb egy 
ered mé nyért: vi lág- és Eu ró pa-baj nok sá gon el ért leg alább
3. he lye zé sért 5 pont, or szá gos baj nok sá gon el ért leg alább
3. he lye zé sért 3 pont,

c) az Or szá gos If jú sá gi Tu do má nyos In no vá ci ós Ver -
se nyen el ért leg alább 3. he lye zé sért 5 pont,

d) a Kö zép is ko lai Tu do má nyos Di ák kö rök Or szá gos
Kon fe ren ci á ja ver se nye in el ért he lye zés alap ján a nagy dí -
ja sok nak leg fel jebb 5 pont, az elsõ dí ja sok nak 3 pont,

e) a mi nisz té ri um ál tal meg hir de tett és anya gi lag tá mo -
ga tott Or szá gos Mû vé sze ti Ta nul má nyi Ver se nye ken el ért
leg alább 3. he lye zé sért 5 pont.

Elõnyben részesítés

21.  §

(1) A hát rá nyos hely ze tû je lent ke zõ min den je lent ke zé si 
he lyén 4 több let pont ra jo go sult.

(2) To váb bi 4 pont ra jo go sult az a hát rá nyos hely ze tû je -
lent ke zõ, aki nek tör vényes fel ügye le tét el lá tó szü lõ je,
 illetve szü lei – az is ko lai fel vé te li kör zet meg ál la pí tá sá val
össze füg gés ben a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi
igaz ga tás ról  szóló tör vény sze rint ve ze tett nyil ván tar tás
alap ján ké szült sta tisz ti kai adat szol gál ta tás, a gyer me ket,
ta nu lót meg il le tõ szol gál ta tás meg ál la pí tá sá hoz a szü lõ
nyi lat ko za ta sze rint – leg fel jebb az is ko la nyol ca dik év fo -
lya mán foly ta tott ta nul má nya it fe jez te be, fe jez ték be si ke -
re sen, vagy az a je lent ke zõ, akit tar tós ne ve lés be vet ték.

(3) A fo gya té kos ság gal élõ je lent ke zõ min den je lent ke -
zé si he lyén 8 több let pont ra jo go sult.

(4) Az a je lent ke zõ, aki a je lent ke zé si ha tár idõ és a fel -
vé te li dön tés kö zöt ti idõ szak ban gyer me ke gon do zá sa cél -
já ból fi ze tés nél kü li sza bad sá gon lévõ, ter hes sé gi-gyer -
mek ágyi se gély ben, gyer mek gon do zá si se gély ben, gyer -
mek ne ve lé si tá mo ga tás ban vagy gyer mek gon do zá si díj -
ban ré sze sül, 8 több let pont ra jo go sult.

(5) Az (1)–(4) be kez dé sek sze rin ti jo go sult sá got (a ked -
vez mény re jo go sí tó fel té te lek meg lé tét) a 12.  § (3) be kez -
dé sé ben meghatározott ha tár idõ ig kell iga zol ni.

22.  §

A 18–21.  §-ok alap ján ad ha tó több let pon tok össze ge
leg fel jebb 24 pont le het. A je lent ke zõ szá má ra ab ban az
eset ben is csak 24 pon tot le het figye lembe ven ni, ha a kü -
lön bö zõ jog cí mek alap ján el ért több let pont ja i nak az össze -
ge ezt meg ha lad ná.

23.  §

(1) A Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság ál tal szer ve zett
olim pi ai já té ko kon, a FIDE ál tal szer ve zett Sakkolim -
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pián, 1984-tõl kez dõ dõ en a Pa ra lim pi án vagy Si ket lim -
pi án 1–3. he lye zést el ért je lent ke zõk fel vé te li össz pont -
szá ma bár mely ál ta luk vá lasz tott in téz mény ben, ta go za -
ton, sza kon 144 pont.

(2) Az ál lam kö zi meg ál la po dás alap ján Ma gyar or szá -
gon ta nul má nyo kat foly ta tó sze mé lyek fel vé te li össz pont -
szá ma 144 pont. Ezek nek a sze mé lyek nek a kö ré rõl a mi -
nisz ter ál tal meg ha tá ro zott szer ve zet tá jé koz tat ja a fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nye ket.

(3) Fel kell ven ni költ ség té rí té ses kép zés re azt, aki meg -
fe lel a fel vé te li kö ve tel mé nyek nek, és akit a fel sõ ok ta tá si
in téz ménnyel kö tött meg ál la po dás alap ján gaz dál ko dó
szer ve zet meg je löl – fel té ve, hogy a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény az adott sza kot in dít ja.

24.  §

Fel sõ ok ta tá si in téz mény be – a fel sõ fo kú szak kép zés ki -
vé te lé vel – csak az a je lent ke zõ ve he tõ fel, aki nek az emelt
szin tû érett sé gi ért járó több let pon tok kal együtt, de a más
jog cí men ad ha tó több let pon tok nél kül szá mí tott pont szá -
ma el éri a 78 pon tot. Fel sõ fo kú szak kép zés re fel ve he tõ az
a je lent ke zõ is, aki nek a több let pon tok nél kül szá mí tott
pont szá ma el éri a 72 pon tot.

A felvételi döntés

25.  §

(1) A fel vé te li dön tést
a) a feb ru ár ban in du ló sze mesz ter re tör té nõ je lent ke zés 

ese tén leg ké sõbb a kép zés in dí tá sa sze rin ti év ja nu ár 15.
nap já ig,

b) a szep tem ber ben in du ló sze mesz ter re tör té nõ je lent -
ke zé sek ese tén leg ké sõbb a kép zés in dí tá sa sze rin ti év
 augusztus 1. nap já ig
meg kell hoz ni.

(2) Egya zon fel vé te li el já rás ban a je lent ke zõ csak egy
hely re ve he tõ fel.

(3) A fel sõ ok ta tá si in téz mény a fel sõ fo kú szak kép zés re, 
az alap kép zés re, és az egy sé ges, osz tat lan kép zés re a je -
lent ke zõ fel vé te lé rõl kép zé si ágan ként vagy sza kon ként
(ön ál ló szak kép zett sé get adó szak irá nyon ként, kép zé si he -
lyen ként) egy sé ges – a mes ter kép zés re je lent ke zõk ese té -
ben in téz mé nyi – rang sor alap ján dönt.

(4) A je lent ke zõk rang sor ba ál lí tá sa kor figye lembe kell
ven ni

a) a 10.  §-ának (2) be kez dés b) pont ja alap ján a je lent -
ke zõ ál tal meg ha tá ro zott je lent ke zé si sor ren det, be le ért ve
a mes ter kép zés re be nyúj tott je lent ke zést is,

b) azt a ma xi má lis hall ga tói lét szá mot, amely nek a kép -
zé sét a fel sõ ok ta tá si in téz mény – figye lembe véve a ren -

del ke zé sé re álló sze mé lyi és tár gyi fel té te le ket – az in dí ta -
ni ter ve zett év fo lya mon vál lal ja,

c) a re giszt rá ci ós köz pont ál tal meg ál la pí tott in téz mé -
nyi ka pa ci tást, és

d) a Kor mány ál tal az adott évre meg ha tá ro zott, or szá -
go san fel ve he tõ ál la mi lag tá mo ga tott hall ga tók lét szám ke -
re tét.

(5) A je lent ke zõk rõl egy sé ges rang so ro lás alap ján pont -
ha tár al kal ma zá sá val kell dön te ni. A pont ha tár alat ti ered -
ménnyel sen ki nem ve he tõ fel, aki a pont ha tárt el ér te vagy
meg ha lad ta, kö te le zõ fel ven ni.

26.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mény a fel vé tel rõl vagy a fel vé -
tel el uta sí tá sá ról  szóló dön té sét – je lent ke zé sen ként kü lön
ha tá ro zat ban – írás ban köz li a je lent ke zõ vel.

(2) A ha tá ro zat nak tar tal maz nia kell
a) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ne vét, in téz mé nyi azo no -

sí tó ját,
b) a je lent ke zõ ál tal vá lasz tott szak pon tos meg ne ve -

zé sét,
c) a je lent ke zõ ne vét, la kó he lyét, ok ta tá si azo no sí tó ját,
d) a fel vé tel rõl vagy a fel vé tel el uta sí tá sá ról  szóló

dön tést,
e) az igény be ve he tõ jog or vos lat le he tõ sé gé re vo nat ko -

zó tá jé koz ta tást,
f) a hall ga tói jog vi szony lé te sí té sé re  szóló fel hí vást, il -

let ve a be i rat ko zás el mu lasz tá sá nak kö vet kez mé nye i re
tör té nõ fi gyel mez te tést,

g) azo kat a jog sza bály he lye ket, ame lyek alap ján a fel -
sõ ok ta tá si in téz mény a dön tést hoz ta,

h) a dön tés ho za tal he lyét és ide jét, a dön tés ki ad má -
nyo zó já nak ne vét, hi va ta li be osz tá sát.

(3) A ha tá ro zat tar tal maz hat ja
a) a hall ga tói jog vi szony lé te sí té sé re vo nat ko zó to váb -

bi in for má ci ó kat,
b) a nem ma gyar ál lam pol gár sá gú je lent ke zõk szá má ra

az elõ ké szí tõ év fo lyam ra tör té nõ fel vé tel fel aján lá sát.

Elektronikus ügyintézés a felvételi eljárás során

27.  §

(1) A je lent ke zõk a fel vé te li el já rás so rán tett egyes cse -
lek mé nye ket elekt ro ni ku san is vé gez he tik.

(2) Az elekt ro ni kus ügy in té zést tá mo ga tó in for má ci ós
rend szer lét re ho zá sá ról és üze mel te té sé rõl az OFIK gon -
dos ko dik oly mó don, hogy a rend szer ben el vég zett min -
den egyes mû ve let re – kü lö nö sen az ada tok mó do sí tá sá -
ra – vo nat ko zó an el len õriz he tõ le gyen a mû ve let el vég zé -
sé nek idõ pont ja és meg ál la pít ha tó le gyen a mû ve le tet vég -
zõ sze mé lye.
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(3) Az OFIK tel jes körû tá jé koz ta tást ad a je lent ke zõk és a
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek szá má ra az elekt ro ni kus ügy in té -
zés fel té te le i rõl, mód já ról, il let ve tel jes körû út mu ta tást ad a
rend szer szol gál ta tá sa i ról, funk ci ó i ról, hasz ná la tá ról.

28.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek a Tá jé koz ta tó össze ál lí -
tá sá hoz szük sé ges adat szol gál ta tást és a fel vé te li el já rás
tel jes fo lya ma tát az OFIK ál tal ren del ke zés re bo csá tott
elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül in té zik.

(2) Az adat szol gál ta tás tel je sí té sé hez szük sé ges fel ada -
to kat a fel sõ ok ta tá si in téz mény ve ze tõ je vagy ál ta la erre
fel jo go sí tott sze mély vég zi.

29.  §

(1) Az OFIK a je lent ke zõk köz pon ti nyil ván tar tá sát
elekt ro ni kus for má ban hoz za lét re és ve ze ti.

(2) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek a je lent ke zõk ada ta i ban 
be kö vet ke zett, hoz zá juk be je len tett vál to zá so kat kö te le -
sek ha la dék ta la nul re giszt rál ni.

(3) A 14–16.  §-ban, va la mint a 18.  §-ban meg ha tá ro zott
ada to kat az OFIK – a sze mé lyes ada tok ke ze lé sé re vo nat -
ko zó jog sza bá lyok ke re tei kö zött – a köz ok ta tá si in téz -
mény tõl, az Or szá gos Köz ok ta tá si Ér té ke lé si és Vizs ga -
köz pont tól vagy a Köz ok ta tá si In for má ci ós Iro dá tól elekt -
ro ni ku san szer zi be. Az így be szer zett ada tok valódisá -
gáért az azt szol gál ta tó szerv fe lel.

Fogyatékossággal élõkre vonatkozó
rendelkezések

30.  §

(1) A fel vé te li el já rás le bo nyo lí tá sa so rán az OFIK és a
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kö te le sek biz to sí ta ni a fo gya té -
kos ság gal élõ je lent ke zõ szá má ra a fel vé te li el já rás ban
való rész vé tel fel té te le it.

(2) A fo gya té kos ság gal élõ je lent ke zõt a fel vé te li el -
já rás so rán ugyan azok a ked vez mé nyek il le tik meg,
mint ame lyek a köz ok ta tás ról  szóló jog sza bá lyok alap -
ján meg il let ték.

(3) Amennyi ben a fel sõ ok ta tá si in téz mény a fel vé tel fel -
té te lé ül egész ség ügyi, pá lya al kal mas sá gi, szak mai al kal -
mas sá gi kö ve tel ményt ha tá roz meg, a fo gya té kos ság gal
élõ je lent ke zõt a fel sõ ok ta tá si in téz mény sza bály za ta sze -
rint il let he tik meg ked vez mé nyek, il let ve fel men té sek.

(4) Az (1)–(3) be kez dé sek alap ján nyúj tott ked vez mény -
nek vagy men te sí tés nek a fo gya té kos ság jel le gé hez kell iga -
zod nia, és nem ve zet het a fel vé tel hez szük sé ges alap ve tõ ta -
nul má nyi kö ve tel mé nyek aló li tel jes fel men tés hez.

MESTERKÉPZÉS

31.  §

(1) A mi nisz ter a fel vé tel ese dé kes sé gét meg elõ zõ év
szep tem ber 15-éig ha tá roz za meg azo kat a pá lyá za ti fel té -
te le ket, ame lyek alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ál la -
mi lag tá mo ga tott he lye ket igé nyel het nek mes ter kép zés re.

(2) A mi nisz ter az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott pá -
lyá za tot leg ké sõbb ok tó ber 1-jé ig meg hir de ti és a pá lyá zat
köz zé té te lé tõl számított egy hó na pon be lül ha tá roz ar ról,
hogy az egyes fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kép zé si te rü le -
ten ként hány ál la mi lag tá mo ga tott he lyet hir det het nek
meg mes ter kép zés re a Tá jé koz ta tó ban.

(3) A mes ter kép zést hir de tõ in téz mé nyek, il let ve a mes -
ter kép zés re je lent ke zõk te kin te té ben a 3–30.  §-okat a je len 
fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

Tájékoztatás

32.  §

(1) A Tá jé koz ta tó ban köz zé kell ten ni az ál la mi lag tá -
mo ga tott mes ter kép zés re fel ve he tõ hall ga tói lét -
szám – mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott – in téz mé nyek kö -
zöt ti el osz tá sát.

(2) A Tá jé koz ta tó az adott in téz mény ál tal meg hir de tett
mes ter sza kok ra vo nat ko zó an tar tal maz za

a) azon alap sza ko kon szer zett alap fo ko za tok, il let ve
ko ráb bi vég zett sé gek és szak kép zett sé gek meg je lö lé sét,
ame lye ket az in téz mény a mes ter szak ra tör té nõ je lent ke -
zés, il let ve fel vé tel fel té te lé ül meg ha tá roz,

b) az ál la mi lag tá mo ga tott és a költ ség té rí té ses for má -
ban fel ve he tõ ke ret szá mot,

c) az alap kép zés ben, mes ter kép zés ben, il let ve a ko ráb -
bi egye te mi vagy fõ is ko lai kép zés ben nyúj tott tel je sít -
mény ér té ke lé sé nek mód ját, el ve it,

d) a ta ná ri mes ter szak ra tör té nõ je lent ke zés, il let ve fel -
vé tel spe ci á lis sza bá lya it,

e) az in téz mény sza bály za tá ban meg ha tá ro zott fel vé te -
li fel té te lek, kö ve tel mé nyek kö rét, ezek figye lembe -
vételének mód ját, fel té te le it.

Felvételi eljárások, felvételi kérelem, nyilvántartás

33.  §

(1) A fel vé te li el já rá sok ra a 8.  §-ban fog lal ta kat az zal az
el té rés sel kell al kal maz ni, hogy a 8.  § (1) be kez dés
b) pont já ban meg ha tá ro zott je lent ke zé sek ese tén mes ter -
kép zés re már ci us 15. nap já ig is le het je lent kez ni.

(2) A fel vé te li ké re lem re a 9–13.  §-ban fog lal ta kat az zal
az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy amennyi ben a jelent -
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kezõ a feb ru ár 15-i ha tár idõ ben je lent ke zett és az elõ zõ be -
kez dés ben fog lalt le he tõ ség gel is élni kí ván, a kép zé sek re
a két kü lön bö zõ ha tár idõ ig be nyúj tott je lent ke zé se ket egy -
sé ges rang sor ba kell ál lí ta nia.

A jelentkezõk rangsorolása

34.  §

A fel sõ ok ta tá si in téz mény a mes ter kép zés re je lent ke zõk 
rang so ro lá sa kor a fel sõ ok ta tá si tör vény 43.  § (4) be kez dé -
se sze rint jár el.

Pontszámítás a mesterképzésben

35.  §

(1) A 14–15.  §, 17–22.  §, 24.  §-ban fog lal tak a mes ter -
kép zés re tör té nõ je lent ke zés re nem al kal maz ha tók.

(2) A je lent ke zõ tel je sít mé nyét 100 pon tos rend szer ben
kell ér té kel ni.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott 100 pon ton be lül a 
több let tel je sít mé nye kért ad ha tó több let pon tok jog cí me it,
mér té két, meg ál la pí tá sá nak rend jét az in téz mény a sza -
bály za tá ban ha tá roz za meg.

(4) A fel vé te li kö ve tel mé nye ket és a rang so ro lás mód ját
a fel sõ ok ta tá si in téz mény a sza bály za tá ban ha tá roz za meg.

(5) A mû vé sze ti, mû vé szet köz ve tí tõ és sport tu do má nyi
kép zé si te rü let re je lent ke zõk ese té ben a je lent ke zõk tel je -
sít mé nyét ki zá ró lag a gya kor la ti vizs ga alap ján is meg le -
het ál la pí ta ni.

(6) A 21.  §-t a mes ter kép zés re je lent ke zõk ese té ben az -
zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy azok a pá lyá zók,
aki ket elõny ben kell ré sze sí te ni, a fel sõ ok ta tá si in téz mény
ál tal meg ha tá ro zott mér té kû, de leg fel jebb 10 több let pont -
ra jo go sul tak.

A felvételi döntés

36.  §

(1) A 25.  §-t az aláb bi el té ré sek kel kell al kal maz ni:
a) a fel sõ ok ta tá si in téz mény a mes ter kép zés re je lent ke zõ

fel vé te lé rõl sza kon ként egy sé ges rang so ro lás alap ján dönt,
b) mes ter kép zés ese tén a fel sõ ok ta tá si in téz mény kö te -

les figye lembe ven ni a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott, az
adott in téz mény be fel ve he tõ ál la mi lag tá mo ga tott hall ga -
tók lét szám ke re tét.

(2) Amennyi ben a je lent ke zõ adott be je lent ke zé si la pot  a
25.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kép zé sek re is, a fel vé -
te li dön tés so rán azok sor rend jét is figye lembe kell ven ni.

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

37.  §

(1) A mi nisz ter a kép zés in dí tá sát meg elõ zõ év szep tem -
ber 15-éig ha tá roz za meg azo kat a pá lyá za ti fel té te le ket,
me lyek alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ál la mi lag tá -
mo ga tott he lye ket igé nyel het nek szak irá nyú to vább kép -
zés re.

(2) A mi nisz ter az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott pá -
lyá za tot leg ké sõbb ok tó ber 1-jé ig meg hir de ti és a pá lyá zat
köz zé té te lét követõ egy hó na pon be lül ha tá roz ar ról, hogy
az egyes fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kép zé si te rü le ten ként
hány ál la mi lag tá mo ga tott he lyet hir det het nek meg szak -
irá nyú to vább kép zés re a Tá jé koz ta tó ban.

(3) A szak irá nyú to vább kép zést hir de tõ in téz mé nyek,
il let ve a szak irá nyú to vább kép zés re je lent ke zõk te kin te té -
ben a 3–30.  §-okat a je len fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel
kell al kal maz ni.

Tájékoztatás

38.  §

(1) A 3–7.  §-ban fog lal tak sze rin ti adat szol gál ta tás
ha tár ide je szak irá nyú to vább kép zé sek te kin te té ben a
kép zés in dí tá sá nak idõ pont ját meg elõ zõ év szep tem ber
15. nap ja.

(2) A szak irá nyú to vább kép zé sek re vo nat ko zó Tá jé koz -
ta tót az OFIK a kép zés in dí tá sát meg elõ zõ év de cem ber
15. nap já ig je len te ti meg.

Felvételi eljárások, felvételi kérelem,
nyilvántartás

39.  §

(1) A szak irá nyú to vább kép zés re történõ je lent ke zés ha -
tár ide jét, mód ját a fel sõ ok ta tá si in téz mény ha tá roz za meg.

(2) A fel sõ ok ta tá si in téz mény az el in dí tott kép zé sek rõl
és a fel vet tek rõl az OFIK-nak az ál ta la meg ha tá ro zott for -
má ban sta tisz ti kai ada tot szol gál tat.

A jelentkezõk rangsorolása, a felvételi döntés

40.  §

(1) A szak irá nyú to vább kép zés re je lent ke zõk ered mé -
nye i nek össze sí té sét, a je lent ke zõk rang so ro lá sát a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény vég zi el.

11146 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/145. szám



(2) A fel vé te li kö ve tel mé nye ket és a rang so ro lás
mód ját a fel sõ ok ta tá si in téz mény a sza bály za tá ban ha tá -
roz za meg.

DOKTORI KÉPZÉS

41.  §

(1) A mi nisz ter a fel vé tel ese dé kes sé gét meg elõ zõ év
szep tem ber 15-éig ha tá roz za meg – az Or szá gos Dok to ri 
Ta nács vé le mé nyét ki kér ve – azo kat a pá lyá za ti fel té te -
le ket, me lyek alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ál la -
mi lag tá mo ga tott he lye ket igé nyel het nek dok to ri kép -
zés re.

(2) A mi nisz ter az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott pá -
lyá za tot leg ké sõbb ok tó ber 1-jé ig meg hir de ti és a pá lyá zat
köz zé té te lé tõl szá mí tott egy hó na pon be lül ha tá roz ar ról,
hogy az egyes fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek tu do mány te rü le -
ten ként, il let ve mû vé sze ti ágan ként hány ál la mi lag tá mo -
ga tott he lyet hir det het nek meg dok to ri kép zés re a Tá jé koz -
ta tó ban.

(3) A dok to ri kép zést hir de tõ in téz mé nyek, il let ve a
dok to ri kép zés re je lent ke zõk te kin te té ben a 3–30.  §-okat a
je len fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

Tájékoztatás

42.  §

(1) A 3–7.  §-ban fog lal tak sze rin ti adat szol gál ta tás ha -
tár ide je dok to ri kép zé sek te kin te té ben a kép zés in dí tá sá -
nak idõ pont ját meg elõ zõ év szep tem ber 15. nap ja.

(2) A dok to ri kép zé sek re vo nat ko zó Tá jé koz ta tót az
OFIK de cem ber 15. nap já ig je len te ti meg.

(3) A Tá jé koz ta tó ban köz zé kell ten ni az ál la mi lag tá -
mo ga tott dok to ri kép zés re fel ve he tõ hall ga tói lét -
szám – mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott – in téz mé nyek kö zöt -
ti el osz tá sát.

(4) A Tá jé koz ta tó az adott in téz mény ál tal meg hir de tett
dok to ri prog ra mok ra vo nat ko zó an tar tal maz za

a) azon mes ter sza kon szer zett szak kép zett sé gek, il let -
ve a fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény ben
meg ha tá ro zott egye te mi szin tû szak kép zett sé gek meg je lö -
lé sét, ame lye ket az adott in téz mény a dok to ri prog ram ra
tör té nõ je lent ke zés, il let ve fel vé tel fel té te lé ül meg ha tá roz,

b) az ál la mi lag tá mo ga tott és a költ ség té rí té ses for má -
ban fel ve he tõ ke ret szá mot,

c) a fel sõ ok ta tá si in téz mény sza bály za tá ban meg ha tá -
ro zott fel vé te li fel té te lek, kö ve tel mé nyek kö rét, ezek
figye lembevételének mód ját, fel té te le it.

Felvételi eljárások, felvételi kérelem,
 nyilvántartás

43.  §

(1) A dok to ri kép zés re történõ je lent ke zés ha tár ide jét,
mód ját a fel sõ ok ta tá si in téz mény sza bály za ta ha tá roz za
meg.

(2) A fel sõ ok ta tá si in téz mény az el in dí tott kép zé sek rõl
és a fel vet tek rõl az OFIK-nak az ál ta la meg ha tá ro zott for -
má ban sta tisz ti kai ada tot szol gál tat.

A jelentkezõk rangsorolása,
 a felvételi döntés

44.  §

(1) A dok to ri kép zés re je lent ke zõk ered mé nye i nek
össze sí té sét, a je lent ke zõk rang so ro lá sát a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény kö te les el vé gez ni.

(2) A fel vé te li kö ve tel mé nye ket és a rang so ro lás
mód ját a fel sõ ok ta tá si in téz mény a sza bály za tá ban ha tá -
roz za meg.

ELJÁRÁSI DÍJAK

45.  §

(1) A fel vé te li el já rás so rán a je lent ke zõ nek alap dí jat,
ki egé szí tõ dí jat, – va la mint amennyi ben az in téz mény sza -
bály za ta így ren del ke zik – in téz mé nyi el já rá si dí jat, kü lön
el já rá si dí jat kell fi zet nie.

(2) Fel sõ fo kú szak kép zés re, alap kép zés re, osz tat lan,
egy sé ges kép zés re és mes ter kép zés re tör té nõ je lent ke zés
ese tén a je lent ke zõk nek fel vé te li el já rá si alap dí jat kell fi -
zet ni ük, amely nek össze ge 9000 fo rint. A fel vé te li el já rás
alap dí ja egy ide jû leg há rom kép zés re irá nyu ló fel vé te li ké -
re lem be nyúj tá sá ra jo go sít.

(3) Az alap díj ból kép zé sen ként 1000-1000 fo rint il le ti
meg azo kat a fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket, aho vá a je lent -
ke zõ ké rel me sze rint je lent ke zik.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott há rom kép zés re
irá nyu ló je lent ke zést kö ve tõ min den újabb je lent ke zé sért
to váb bi 2000-2000 fo rint ki egé szí tõ dí jat kell fi zet ni,
amely bõl kép zé sen ként 1000-1000 fo rint az érin tett fel sõ -
ok ta tá si in téz ményt il le ti.

(5) Szak irá nyú to vább kép zés re és dok to ri kép zés re tör -
té nõ je lent ke zés ese tén a fel sõ ok ta tá si in téz mény in téz mé -
nyi el já rá si dí jat ha tá roz hat meg az zal, hogy en nek mér té -
ke je lent ke zé sen ként leg fel jebb 9000 fo rint le het.
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(6) Gya kor la ti, egész ség ügyi al kal mas sá gi, pá lya al kal -
mas sá gi és nyel vi al kal mas sá gi vizs ga ese tén a fel sõ ok ta -
tá si in téz mény a vizs ga meg szer ve zé sé vel és le bo nyo lí tá -
sá val kap cso la tos költ sé gei fe de zé sé re kü lön el já rá si dí jat
ha tá roz hat meg az zal, hogy an nak mér té ke je lent ke zé sen -
ként leg fel jebb 4000 fo rint le het.

(7) A fel vé te li el já rás alap dí ját és a ki egé szí tõ dí jat az
OFIK-hoz, az in téz mé nyi dí jat és a kü lön el já rá si dí jat az
azt meg ál la pí tó fel sõ ok ta tá si in téz mény hez kell be fi zet ni.

(8) Az alap díj és a ki egé szí tõ díj fel sõ ok ta tá si in téz -
ményt il le tõ ré szét az OFIK a je lent ke zé si ha tár idõt kö ve tõ 
60 na pon be lül utal ja át az in téz mény nek.

(9) Az (1)–(8) be kez dés ben meg ha tá ro zott dí jak be fi ze -
té sé nek mód ját, a nyug ta adás sza bá lya it, a vissza igény lés
sza bá lya it a Tá jé koz ta tó ban köz zé kell ten ni.

(10) A fel vé te li el já rás alap- és ki egé szí tõ díja biz to sít ja
a fel vé te li el já rá sok kal össze füg gõ ál la mi és in téz mé nyi
fel ada tok el lá tá sá nak, va la mint a fel vé te li el já rá so kat tá -
mo ga tó szol gál ta tá sok meg szer ve zé sé nek anya gi fe de ze -
tét.

(11) A 8.  § (3) be kez dé sé ben sza bá lyo zott pót fel vé te li so -
rán 5000 Ft el já rá si alap dí jat kell fi zet ni, amely bõl 3000 Ft a
fel sõ ok ta tá si in téz ményt, 2000 Ft az OFIK-ot il le ti meg.

(12) A ki zá ró lag kül föl di ál lam pol gá rok szá má ra hir de -
tett, ide gen nyel ven fo lyó kép zés re tör té nõ je lent ke zés
ese tén a fel sõ ok ta tá si in téz mény in téz mé nyi el já rá si dí jat
ha tá roz hat meg az zal, hogy en nek mér té ke je lent ke zé sen -
ként leg fel jebb 9000 fo rint le het. A dí jat a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény ré szé re kell be fi zet ni és tel jes egé szé ben a fel sõ -
ok ta tá si in téz ményt il le ti meg.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

46.  §

(1) Ez a ren de let – a (3)–(4) be kez dés ben fog lal tak ki vé -
te lé vel – 2006. de cem ber 1-jén lép ha tály ba. Ren del ke zé -
se it elsõ al ka lom mal a 2007 szep tem be ré ben in du ló kép zé -
sek re kell al kal maz ni.

(2) A 2007 feb ru ár já ban in du ló ke reszt fél éves kép zé sek 
fel vé te li el já rá sa i ra a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel vé te li
el já rá sa i nak ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 269/2000.
(XII. 26.) Korm. ren de let sza bá lya it kell al kal maz ni.

(3) 2008. ja nu ár 1-jén a 14–24.  § he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„14.  § (1) Alap kép zés re és egy sé ges, osz tat lan kép zés re
tör té nõ je lent ke zés ese tén a je lent ke zõ tel je sít mé nyét fel -
vé te li pont szám mal kell ér té kel ni, ame lyet az aláb bi ak sze -
rint kell szá mí ta ni:

a) a kö zép is ko lai tel je sít mény alap ján ka pott pon tok
(a továb biak ban: ta nul má nyi pon tok) és az érett sé gi ered -

mé nyek alap ján ka pott pon tok (a továb biak ban: érett sé gi
pon tok) össze adá sá val, vagy

b) az érett sé gi pon tok két sze re zé sé vel,
mind két eset ben az eset leg szer zett érett sé gi több let pon tok 
és egyéb több let pon tok hoz zá szá mí tá sá val.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti két szá mí tá si mód kö zül azt
kell al kal maz ni, ame lyik a je lent ke zõ szá má ra elõ nyö sebb.

(3) A fel vé te li el já rás ban a je lent ke zõ össze sen
a) a kö zép is ko lai osz tály za tai és az érett sé gi vizs gá kon

el ért szá za lé kos ered mé nyei át la ga alap ján leg fel jebb
200 ta nul má nyi pon tot,

b) a je lent ke zés fel té te lé ül meg ha tá ro zott érett sé gi
vizs ga ered mé nyei alap ján leg fel jebb 200 érett sé gi pon -
tot,

c) az emelt szin ten tel je sí tett érett sé gi ért leg fel jebb
80 é rett sé gi több let pon tot,

d) egyéb több let tel je sít mé nyért a 19–20.  §-ok ban meg -
ha tá ro zott több let pon to kat,

e) a 22.  § (1)–(4) pont ja i ban meg ha tá ro zot tak alap ján 
leg fel jebb 50 több let pon tot
sze rez het.

(4) A (3) be kez dés c)–e) pont jai alap ján ad ha tó több let -
pon tok össze ge leg fel jebb 80 pont le het. A je lent ke zõ
 abban az eset ben is csak 80 pont ra jo go sult, ha a kü lön bö -
zõ jog cí mek alap ján el ért több let pont ja i nak össze ge ezt
meg ha lad ná.

15.  § (1) A ta nul má nyi pon to kat a je lent ke zõ kö zép is ko -
lai ér dem je gye i bõl és az érett sé gi vizs ga tár gyak szá za lé -
kos ered mé nye i bõl a kö vet ke zõ mó don kell ki szá mol ni:

a) öt tan tárgy: a ma gyar nyelv és iro da lom, a tör té ne -
lem, a ma te ma ti ka, egy leg alább két évig ta nult vá lasz tott
ide gen nyelv (vagy nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom), va la -
mint egy leg alább két évig ta nult vá lasz tott tárgy utol só két 
(ta nult) év végi ér dem je gye i nek – a (2) és (3) be kez dé sek re 
fi gye lem mel meg ál la pí tott – össze gét ket tõ vel meg kell
szo roz ni,

b) az érett sé gi vizs ga bi zo nyít vány ban sze rep lõ vizs ga -
ered mé nyek kö zül a négy kö te le zõ és egy sza ba don vá -
lasz tott érett sé gi vizs ga tárgy szá za lé kos ered mé nye át la -
gát egész szám ra kell ke re kí te ni.

(2) Ma gyar nyelv és iro da lom ból, il let ve nem ze ti sé gi
nyelv és iro da lom ból éven te a két osz tály zat szám ta ni át la -
gát ke re kí tés nél kül kell figye lembe ven ni.

(3) Amennyi ben a je lent ke zõ nek az (1) be kez dés
a) pont já ban fel so rolt tan tár gyak va la me lyi ké bõl nincs
osz tály za ta, a nem ta nult tárgy he lyett – a je lent ke zõ vá -
lasz tá sa sze rint – egy má sik, leg alább két évig ta nult tan -
tárgy ból el ért osz tály za ta it kell figye lembe ven ni.

(4) Amennyi ben a je lent ke zõ kül föl dön vagy kül föl di
rend sze rû kö zép is ko lá ban foly ta tott ta nul má nyo kat köve -
tõen je lent ke zik fel sõ ok ta tá si in téz mény be és ezért az
(1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott mó don pont szá ma
nem ál la pít ha tó meg, a fel sõ ok ta tá si in téz mény dönt a ta -
nul má nyok so rán szer zett osz tály za tok ta nul má nyi pont -
ként tör té nõ figye lembevételérõl.
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16.  § (1) A érett sé gi pon to kat az azo nos kép zé si te rü le -
ten kép zést foly ta tó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ál tal a kép -
zé si te rü let re vo nat ko zó an meg ha tá ro zott két érett sé gi
vizs ga tárgy, vagy az így meg ha tá ro zott érett sé gi vizs ga tár -
gyak lis tá já ból a je lent ke zõ szá má ra leg ked ve zõbb két
érett sé gi vizs ga tárgy ered mé nyei alap ján kell ki szá mol ni.

(2) Az érett sé gi pon tok szá ma – a kö zép- és az emelt
szin tû érett sé gi vizs ga ese tén egy aránt – egyen lõ az érett -
sé gi vizs gán az adott vizs ga tárgy ból el ért szá za lé kos ered -
ménnyel.

(3) Az érett sé gi vizs ga tár gyak szá za lé kos ered mé nyét
az érett sé gi bi zo nyít vány, il let ve a ta nú sít vá nyok alap ján
kell figye lembe ven ni.

(4) Amennyi ben ugyan ab ból a tárgy ból a je lent ke zõ
több, kü lön bö zõ ered ménnyel is ren del ke zik, a szá má ra
elõ nyö sebb ered ményt kell figye lembe ven ni.

(5) A két szin tû érett sé gi vizs ga be ve ze té se elõtt tett tan -
tár gyi érett sé gi vizs ga ered mé nye i nek át szá mí tá sát kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint kell el vé gez ni.

(6) Azon érett sé gi vizs ga ered mény alap ján, amely nél
ezt jog sza bály ki zár ja, érett sé gi pont nem szá mít ha tó.

(7) A nyelv vizs ga-bi zo nyít vány alap ján meg ál la pí tott
érett sé gi ered mény nem ve he tõ figye lembe ab ban az eset ben, 
ha az emelt szin tû érett sé gi az adott nyelv bõl fel vé te li fel té tel.

(8) Amennyi ben a je lent ke zõ kül föl dön vagy kül föl di
rend sze rû kö zép is ko lá ban foly ta tott ta nul má nyo kat köve -
tõen je lent ke zik fel sõ ok ta tá si in téz mény be és ezért az
(1)–(7) be kez dés ben meg ha tá ro zott mó don pont szá ma
nem ál la pít ha tó meg, a fel sõ ok ta tá si in téz mény dönt az
érett sé gi pont meg ál la pí tá sá ról.

17.  § (1) Az alap kép zés fel vé te li el já rá sa so rán az 1. szá -
mú mel lék let ben meg ha tá ro zot tak sze rint a fel sõ ok ta tá si
in téz mény sza bály za tá ban meg ha tá ro zott mó don

a) szak mai al kal mas sá gi vizs ga,
b) gya kor la ti vizs ga,
c) a nem ma gyar ál lam pol gá rok szá má ra ma gyar nyel vi 

al kal mas sá gi vizs ga szer vez he tõ.
(2) A szak mai al kal mas sá gi vizs ga, va la mint a nem ma -

gyar ál lam pol gá rok szá má ra szer ve zett ma gyar nyel vi al -
kal mas sá gi vizs ga ér té ke lé se ,, meg fe lelt” vagy ,,nem fe -
lelt meg” mi nõ sí tés le het.

(3) A mû vé sze ti és mû vé szet köz ve tí tõ kép zé si te rü let re
tör té nõ je lent ke zés ese té ben a 14–16.  §-ban meg ha tá ro zot -
ta kat e pa rag ra fus ban fog lalt el té rés sel kell al kal maz ni.

(4) A fel sõ ok ta tá si in téz mény sza bály za tá ban ren del kez -
het úgy, hogy a mû vé sze ti és a mû vé szet köz ve tí tõ kép zé si te -
rü let re je lent ke zõk ese té ben a fel vé te li össz pont szá mot ki zá -
ró lag a gya kor la ti vizs ga alap ján kell meg ál la pí ta ni. Ek kor a
fel vé te li össz pont szá mot a gya kor la ti vizs ga pont szá má -
nak – mely nek ma xi má lis ér té ke 200 pont – meg ket tõ zé sé vel
és a több let pon tok hoz zá adá sá val kell meg ha tá roz ni.

18.  § (1) Amennyi ben a je lent ke zõ érett sé gi pont ja it az
emelt szin ten tel je sí tett vizs ga alap ján szá mít ják, a je lent -
ke zõ az emelt szin ten tel je sí tett leg alább 30 szá za lé kos
ered mé nyû érett sé gi vizs gá ért érett sé gi több let pont ra jo -
go sult.

(2) Ha a je lent ke zõ az elõ zõ be kez dés alap ján jo go sult
az érett sé gi több let pont ra, emelt szin tû érett sé gi vizs ga tár -
gyan ként 40 érett sé gi több let pont ra jo go sult.

19.  § (1) A je lent ke zõ az ál la mi lag el is mert vagy az zal
egyen ér té kû nyelv vizs gá ért nyel ven ként

a) kö zép fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga ese tén 35 több let -
pont ra, vagy

b) fel sõ fo kú C tí pu sú nyelv vizs ga ese tén 50 több let -
pont ra
jo go sult.

(2) Ha a je lent ke zõ a több let pon tok ra több nyelv vizs ga
alap ján is jo go sult len ne, ja vá ra ak kor is össze sen leg fel -
jebb 50 több let pon tot kell figye lembe ven ni, ha a kü lön bö -
zõ nyelv vizs gák alap ján el ér he tõ több let pont ja i nak össze -
ge ezt meg ha lad ná.

(3) Ál la mi lag el is mert kö zép fo kú A vagy B tí pu sú, il let -
ve fel sõ fo kú A vagy B tí pu sú vagy az zal egyen ér té kû
nyelv vizs gá val ren del ke zõ ak kor jo go sult 35, il let ve
50 több let pont ra, ha a sa já tos ne ve lé si igé nye  miatt – iga -
zol tan – nem tud ja a C tí pu sú nyelv vizs gát le ten ni.

(4) Amennyi ben a je lent ke zõ egy adott ide gen nyelv bõl
egy ide jû leg len ne jo go sult emelt szin tû érett sé gi több let -
pont ra és nyelv vizs ga alap ján járó több let pont ra, ak kor a
több let pon to kat csak egy szer, a szá má ra ked ve zõbb pont -
szá mot biz to sí tó jog cí men kap ja meg.

20.  § A je lent ke zõ a fel sõ ok ta tá si in téz mény sza bály za tá -
ban meg ha tá ro zot tak sze rint a fel vé te li el já rás so rán, figye -
lembe véve e ren de let 6.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ját

a) az ered mény el éré se kor a Nem zet kö zi Olim pi ai Bi -
zott ság ál tal szer ve zett olim pi ai já té ko kon, a FIDE ál tal
szer ve zett Sakk olim pi án, 1984-tõl kez dõ dõ en a Paralim -
pián vagy Si ket lim pi án sze rep lõ sport ág ban leg fel jebb egy 
ered mé nyért: vi lág- és Eu ró pa-baj nok sá gon el ért leg alább
3. he lye zé sért 20, or szá gos baj nok sá gon el ért leg alább
3. he lye zé sért 10 több let pont ra,

b) leg fel jebb egy, a mi nisz té ri um ál tal meg hir de tett és
anya gi lag tá mo ga tott Or szá gos Mû vé sze ti Ta nul má nyi
Ver se nye ken el ért 1–3. he lye zé sért 20 több let pont ra,

c) tár gyan ként leg fel jebb egy, a ca)–cb) pon tok sze rin ti 
ta nul má nyi ver se nye ken el ért ered mény alap ján, ha a je -
lent ke zõ a ver seny ered ményt azon tár gyak va la me lyi ké bõl 
érte el, ame lye ket a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek a 16.  §
(1) be kez dé se alap ján érett sé gi pon tot adó tárgy ként a
szak ra vo nat ko zó an meg ha tá roz tak,

ca) az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi Ver se nyen
és a Szak ma cso por tos Szak mai Elõ ké szí tõ Érett sé gi Tár -
gyak Ver se nyén el ért 1–10. he lye zé sért 80, 11–20. he lye -
zé sért 50, 21–30. he lye zé sért 25 több let pont ra,

cb) a Kö zép is ko lai Tu do má nyos Di ák kö rök Or szá gos
Kon fe ren ci á ja ver se nye in el ért he lye zés alap ján a nagy dí -
ja sok nak 30, az elsõ dí ja sok nak 15 több let pont ra,

d) az Or szá gos If jú sá gi Tu do má nyos In no vá ci ós Ver -
se nyen el ért leg alább 3. he lye zé sért 25 több let pont ra,

e) az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ emelt
szin tû vagy fel sõ fo kú szak ké pe sí té sért, amennyi ben az a
fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

2006/145. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 11149



ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 79/2006. (IV. 5.)
Korm. ren de let 6. szá mú mel lék le te sze rint szak irány nak
meg fe le lõ to vább ta nu lás nak mi nõ sül, il let ve szak irá nyú
tech ni ku si ké pe sí tõ bi zo nyít vá nyért 30 több let pont ra
jo go sult.

21.  § (1) A Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság ál tal szer ve -
zett olim pi ai já té ko kon, a FIDE ál tal szer ve zett Sakk olim -
pi án, 1984-tõl kez dõ dõ en a Pa ra lim pi án vagy Si ket lim pi án 
1–3. he lye zést el ért je lent ke zõk fel vé te li össz pont szá ma
bár mely ál ta luk vá lasz tott in téz mény ben, ta go za ton, sza -
kon 480 pont.

(2) Az ál lam kö zi meg ál la po dás alap ján Ma gyar or szá -
gon ta nul má nyo kat foly ta tó sze mé lyek fel vé te li össz pont -
szá ma 480 pont. Ezek nek a sze mé lyek nek a kö ré rõl a mi -
nisz ter ál tal meg ha tá ro zott szer ve zet tá jé koz tat ja a fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nye ket.

(3) Fel kell ven ni költ ség té rí té ses kép zés re azt, aki meg -
fe lel a fel vé te li kö ve tel mé nyek nek, és akit a fel sõ ok ta tá si
in téz ménnyel kö tött meg ál la po dás alap ján gaz dál ko dó
szer ve zet meg je löl – fel té ve, hogy a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény az adott sza kot in dít ja.

Elõnyben részesítés

22.  § (1) A hát rá nyos hely ze tû je lent ke zõ min den je lent -
ke zé si he lyén 25 több let pont ra jo go sult.

(2) To váb bi 25 pont ra jo go sult az a hát rá nyos hely ze tû
je lent ke zõ, aki nek tör vényes fel ügye le tét el lá tó szü lõ je, il -
let ve szü lei – az is ko lai fel vé te li kör zet meg ál la pí tá sá val
össze füg gés ben a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi
igaz ga tás ról  szóló tör vény sze rint ve ze tett nyil ván tar tás
alap ján ké szült sta tisz ti kai adat szol gál ta tás, a gyer me ket,
ta nu lót meg il le tõ szol gál ta tás meg ál la pí tá sá hoz a szü lõ
nyi lat ko za ta sze rint – leg fel jebb az is ko la nyol ca dik év fo -
lya mán foly ta tott ta nul má nya it fe jez te be, fe jez ték be si ke -
re sen, vagy az a je lent ke zõ, akit tar tós ne ve lés be vet ték.

(3) A fo gya té kos ság gal élõ je lent ke zõ min den je lent ke -
zé si he lyén 50 több let pont ra jo go sult.

(4) Az a je lent ke zõ, aki a je lent ke zé si ha tár idõ és a fel -
vé te li dön tés kö zöt ti idõ szak ban gyer me ke gon do zá sa cél -
já ból fi ze tés nél kü li sza bad sá gon lévõ, ter hes sé gi-gyer -
mek ágyi se gély ben, gyer mek gon do zá si se gély ben, gyer -
mek ne ve lé si tá mo ga tás ban vagy gyer mek gon do zá si díj -
ban ré sze sül, 50 több let pont ra jo go sult.

(5) Az (1)–(4) be kez dé sek sze rin ti jo go sult sá got (a ked -
vez mény re jo go sí tó fel té te lek meg lé tét) a 12.  § (3) be kez -
dé sé ben meghatározott ha tár idõ ig kell iga zol ni.

23.  § Alap kép zés re, egy sé ges, osz tat lan kép zés re
csak az a je lent ke zõ ve he tõ fel, aki nek az emelt szin tû
érett sé gi ért járó több let pon tok kal együtt, de más jog cí -
men ad ha tó több let pon tok nél kül szá mí tott pont szá ma
el éri a 160 pon tot.

Pontszámítás a felsõfokú szakképzésre történõ
jelentkezés esetén

24.  § (1) A fel sõ fo kú szak kép zés re tör té nõ je lent ke zés
ese tén a 14–23.  §-ban fog lalt ren del ke zé se ket a je len §-ban 
fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A fel sõ fo kú szak kép zés re tör té nõ je lent ke zés ese tén
a je lent ke zõ tel je sít mé nyét az aláb bi ak sze rint ki szá mí tott
fel vé te li pont szám mal kell ér té kel ni:

a) a ta nul má nyi pon tok két sze re zé sé vel, vagy
b) a ta nul má nyi pon tok és az érett sé gi pon tok össze -

adásával, vagy
c) az érett sé gi pon tok két sze re zé sé vel,

mind há rom eset ben az eset leg szer zett érett sé gi több let -
pon tok és egyéb több let pon tok hoz zá szá mí tá sá val.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti há rom szá mí tá si mód szer kö -
zül azt kell al kal maz ni, ame lyik a je lent ke zõ szá má ra elõ -
nyö sebb.

(4) Fel sõ fo kú szak kép zés re csak az a je lent ke zõ ve he tõ
fel, aki nek az emelt szin tû érett sé gi ért járó több let pon tok -
kal együtt, de a más jog cí men ad ha tó több let pon tok nél kül
szá mí tott pont szá ma el éri a 140 pon tot.”

(4) 2008. ja nu ár 1-jén e ren de let
a) 35.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 

lép:
„(1) A 14–16.  §, 18–21.  §, 23–24.  §-ban fog lal tak a mes -

ter kép zés re tör té nõ je lent ke zés re nem al kal maz ha tók.”
b) 35.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 

lép:
„(6) A 22.  §-t a mes ter kép zés re je lent ke zõk ese té ben az -

zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy azok a pá lyá zók,
aki ket elõny ben kell ré sze sí te ni, ma xi mum 10 több let pon -
tot kap hat nak.”

c) 2. szá mú mel lék le te ha tá lyát vesz ti.

47.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel vé te li el já rá sa i nak ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. ren -
de let, va la mint az ezt mó do sí tó 187/2002. (VIII. 29.)
Korm. ren de let, 37/2003. (III. 27.) Korm. ren de let,
246/2003. (XII. 18.) Korm. ren de let, 234/2004. (VIII. 6.)
Korm. ren de let, 69/2005. (IV. 19.) Korm. ren de let,

b) az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról
 szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 338/2004. (XII. 18.) Korm. ren de let 13.  §-a,

c) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel vé te li el já rá sa i nak ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. ren -
de let, il let ve a pe da gó gus-to vább kép zés rõl, a pe da gó -
gus-szak vizs gá ról, va la mint a to vább kép zés ben részt ve -
võk jut ta tá sa i ról és ked vez mé nye i rõl  szóló 277/1997.
(XII. 22.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 239/2005.
(X. 25.) Korm. ren de let 1.  §-a, 2.  §-ának (1) és (3) be kez -
dé se, 3.  §-a és 5.  §-a, va la mint 8.  §-ának (2) be kez dé se,

d) a fel sõ ok ta tá si fel vé te li el já rá si díj össze gé rõl  szóló
9/2005. (IV. 1.) OM ren de let.

(2) Nem lép ha tály ba a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel vé -
te li el já rá sa i nak ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 269/2000.
(XII. 26.) Korm. ren de let, il let ve a pe da gó gus-to vább kép -
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zés rõl, a pe da gó gus-szak vizs gá ról, va la mint a to vább kép -
zés ben részt ve võk jut ta tá sa i ról és ked vez mé nye i rõl  szóló
277/1997. (XII. 22.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
239/2005. (X. 25.) Korm. ren de let 2.  §-ának (2) be kez dé se
és 4.  §-a.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a fel sõ ok -
ta tá si alap- és mes ter kép zés rõl, va la mint a szak in dí tás
rend jé rõl  szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. ren de let

a) 2. szá mú mel lék le té ben az „élel mi szer-mi nõ sé gi és
-biz ton sá gi mér nö ki” szö veg rész he lyé be az „élel mi szer -
biz ton sá gi és -mi nõ sé gi” szö veg rész, a „ker té szet tu do má -
nyi mér nö ki” szö veg rész he lyé be a „ker tész mér nö ki” szö -
veg rész, a „gyógy szer mér nö ki” szö veg rész he lyé be a
„gyógy szer ve gyész-mér nö ki” szö veg rész, az „inf ra struk -
tú ra-épí tõ mér nök” szö veg rész he lyé be az „inf ra struk tú -
ra-épí tõ mér nö ki” szö veg rész, a „szer ke zet-épí tõ mér nö ki” 
szö veg rész he lyé be a „szer ke zet-épí tõ mér nö ki” szö veg -
rész, az „ipa ri ter mék- és for ma ter ve zõ mér nö ki” szö veg -
rész he lyé be az „ipa ri ter mék ter ve zõ mér nö ki” szö veg rész, 
az alap kép zé si szak osz lop ban az „épí tõ mû vész” szö veg -
rész he lyé be az „épí tõ mû vé szet” szö veg rész, az „üveg ter -
ve zõ” szö veg rész he lyé be az „üveg ter ve zés” szö veg rész, a 
„fém mû ves” szö veg rész he lyé be a „fém mû ves ség” szö -
veg rész, a „for ma ter ve zõ” szö veg rész he lyé be a „for ma -
ter ve zés” szö veg rész, a „tex til ter ve zõ” szö veg rész he lyé be 
a „tex til ter ve zés” szö veg rész, a „ter ve zõ gra fi kus” szö veg -
rész he lyé be a „ter ve zõ gra fi ka” szö veg rész, a „fo to grá -
fus” szö veg rész he lyé be a „fo to grá fia” szö veg rész, az „al -
kal ma zott lát vány ter ve zõ” szö veg rész he lyé be az „al kal -
ma zott lát vány ter ve zés”, az „ani má ci ós ter ve zõ” szö veg -
rész he lyé be az „ani má ci ós ter ve zés” szö veg rész lép,

b) 2. szá mú mel lék le té nek elsõ, kép zé si te rü let osz lo pa
a nem zet vé del mi és ka to nai kép zé si te rü let alatt ki egé szül
a „gaz da ság tu do má nyok” szö veg résszel, a gaz da ság tu do -
má nyok kép zé si te rü le ten a har ma dik osz lo pa a „köz gaz -
da sá gi elem zõ”, va la mint alat ta a „gaz da ság-ma te ma ti kai
elem zõ” szö veg ré szek kel,

c) 2. szá mú mel lék le té nek má so dik osz lo pa a jogi és
igaz ga tá si kép zé si te rü le ten ki egé szül a „ren dé sze ti igaz -
ga tá si”, alat ta az „igaz ga tás szer ve zõ” szö veg résszel, har -
ma dik osz lo pa a „ren dé sze ti ve ze tõ4 ”, alat ta a „köz igaz ga -
tá si” szö veg résszel, ötö dik osz lo pa a „120”, va la mint alat -
ta a „120” szö veg résszel,

d) 2. szá mú mel lék le té nek má so dik osz lo pa az or vos-
és egész ség tu do mány kép zé si te rü le ten ki egé szül a „szo -
ciális mun ka” szö veg résszel, har ma dik osz lo pa az „egész -
ség ügyi szo ci á lis mun ka4 ”, alat ta az „or vo si bio tech no ló -
gia” szö veg résszel, ötö dik osz lo pa a „120” szö veg résszel,

e) 2. szá mú mel lék le té nek har ma dik osz lo pa a böl csé -
szet tu do mány kép zé si te rü le ten, a ma gyar alap kép zé si
szak hoz kap cso ló dó an ki egé szül a „szín ház tu do mány”
szö veg résszel, az ötö dik osz lop a „120” szö veg résszel,

f) 2. szá mú mel lék le té nek har ma dik osz lo pa a mû sza ki
kép zé si te rü le ten, a gé pész mér nö ki alap kép zé si szak hoz
kap cso ló dó an ki egé szül a „gé pé sze ti mo del le zés” szö veg -
résszel,

g) 2. szá mú mel lék le té nek har ma dik osz lo pa az in for -
ma ti ka kép zé si te rü le ten ki egé szül az „in fo-bi o ni ka” szö -
veg résszel,

h) 2. szá mú mel lék le té ben az in for ma ti ka kép zé si te rü -
le ten az „egész ség ügyi mér nök in for ma ti kus” szö veg rész
ha tá lyát vesz ti.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Fel sõ ok -
ta tá si Re giszt rá ci ós Köz pont ról és el já rá sá nak rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 51/2006. (III. 14.) Korm. ren de let mel -
lék le té nek he lyé be e ren de let 3. szá mú mel lék le te lép.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a fel sõ ok -
ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes ren del ke -
zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm.
ren de let

a) 31.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel:
„(3) A ma gán fel sõ ok ta tá si in téz mény a fel sõ ok ta tá si

tör vény 138.  § (1) be kez dé se má so dik mon da ta sze rin ti te -
vé keny ség ala pí tó ok irat ban tör tént fel tün te té se hatályba -
lépését meg elõ zõ nap ra – mint a szám vi te li tör vény 11.  §-a 
sze rin ti üz le ti évre – a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá -
mo lót ké szít. A te vé keny ség ha tály ba lé pé sé nek nap já val
új üz le ti év kez dõ dik, amely a nap tá ri év utol só nap já ig tart 
és amely nek nyi tó ada tai meg egyez nek az e be kez dés sze -
rin ti be szá mo ló meg fe le lõ zá ró ada ta i val.”

b) 36.  §-a (3)–(4) be kez dé se he lyé re a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szert 2007. má jus
1-jé ig lét re kell hoz ni. A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek e ren -
de let sze rin ti elsõ adat köz lé sü ket a fel sõ ok ta tá si in for má -
ci ós rend szer üze mel te tõ je felé 2007. má jus 1. és jú ni us
30. kö zött tel je sí tik, az üze mel te tõ ál tal meg ha tá ro zott
rend ben. Ez az adat köz lés ki ter jed azok ra is, akik a fel sõ -
ok ta tá si tör vény ha tály ba lé pé se kor a fel sõ ok ta tá si in téz -
ménnyel hall ga tói, il let ve ok ta tói jog vi szony ban áll tak.

(4) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek hall ga tói és ok ta tói ré -
szé re a hall ga tói, ok ta tói azo no sí tó szá mot 2007. jú ni us
30-ig kell ki ad ni.”

c) 37.  §-a ha tá lyát vesz ti,
d) 4. szá mú mel lék le té nek az „A fel ve he tõ ma xi má lis

hall ga tói lét szám a ma gyar nyel ven fo lyó ál la mi lag tá mo -
ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek re vo nat ko zik.” ren del -
ke zé se he lyé be az „A fel ve he tõ ma xi má lis hall ga tói lét -
szám az ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek -
re vo nat ko zik.” ren del ke zés lép,

e) 10. szá mú mel lékl eté nek „IX. A jog vi szony iga zo -
lás” címû ré szé nek 5. pont ja a kö vet ke zõ mon dat tal egé -
szül ki:

„Az elõ re gyár tott nyom tat vá nyok a 4. pont ban le ír tak -
tól el té rõ en sor foly to nos szá mo zá sú ak.”

f) 10. szá mú mel lékl eté nek „X. A zá ró vizs ga jegy zõ -
könyv, szak mai vizs ga jegy zõ könyv” címû ré sze 2. pont já -
nak utol só mon da ta ha tá lyát vesz ti.

(6) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a fel sõ ok -
ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról  szóló 175/2006. (VIII. 14.)
Korm. ren de let
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a) 7.  §-ának (2) be kez dé se má so dik mon da tá nak he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A dok to ran dusz hall ga tók ré szé re a 4.  §-ban e jog cím re 
meg ál la pí tott tá mo ga tás egy fõre jutó össze gét kell biz to sí -
ta ni.”

b) 8.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A sport te vé keny sé gek tá mo ga tá sá ról a fel sõ ok ta tá -
si in téz mény té rí té si és jut ta tá si sza bály za tá ban meg ha tá -
ro zott szerv – a fel sõ ok ta tá si tör vény 78.  § (2) be kez dé se
alap ján – a hall ga tói ön kor mány zat egyet ér té sé vel dönt.”

c) 9.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A kul tu rá lis te vé keny sé gek tá mo ga tá sá ról a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény té rí té si és jut ta tá si sza bály za tá ban
meg ha tá ro zott szerv – a fel sõ ok ta tá si tör vény 78.  § (2) be -
kez dé se alap ján – a hall ga tói ön kor mány zat egyet ér té sé vel 
dönt.”

d) 29.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) Az egyes nor ma tí vák év köz be ni vál to zá sa ese tén

sú lyo zott át lag szá mí tást kell al kal maz ni.”
e) 30.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) Az egyes nor ma tí vák év köz be ni vál to zá sa ese tén

sú lyo zott át lag szá mí tást kell al kal maz ni.”
f) 33.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -

del ke zés lép:
„(5) E ren de let al kal ma zá sá ban köz is me re ti ta ná ri sza -

kok: ma gyar nyelv és iro da lom sza kos ta nár; tör té ne lem
sza kos ta nár; ide gen nyelv sza kos ta nár; ma te ma ti ka ta nár;
in for ma ti ka ta nár, szá mí tás tech ni ka sza kos ta nár; ter mé -
szet is me ret sza kos ta nár; fi zi ka ta nár; bi o ló gia ta nár; ké -
mia ta nár; föld rajz ta nár; ének-ze ne ta nár; rajz ta nár; rajz- és 
vi zu á lis ne ve lõ ta nár; tech ni ka és élet vi tel sza kos ta nár;
tech ni ka ta nár; test ne ve lés ta nár; gaz da ság is me ret ta nár;
ház tar tás öko nó mia-élet vi tel sza kos ta nár; eti ka, em ber- és
tár sa da lom is me ret sza kos ta nár; fi lo zó fia sza kos ta nár;
film el mé let és film tör té net sza kos ta nár; mû vé szet tör té net
sza kos ta nár; pszi cho ló gia sza kos ta nár; egész ség tan ta nár; 
ügy vi tel sza kos ta nár, to váb bá az a kép zés, ame lyen 2006.
szep tem ber 1-je elõtt a hall ga tó – má so dik köz is me re ti ta -
ná ri kép zés alap ján – men te sült a költ ség té rí tés meg fi ze té -
se alól.”

g) 33.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(6) Azok tól a hall ga tók tól, akik a 2000/2001-es és a
2001/2002-es tan év ben lé te sí tet tek hall ga tói jog vi szonyt
és ál la mi lag fi nan szí ro zott kép zés ben kezd ték ta nul má -
nya i kat, de már nem szá mí ta nak ál la mi lag tá mo ga tott hall -
ga tó nak, amennyi ben a meg kez dett kép zés leg fel jebb
nyolc fél éves volt, a meg kez dett kép zés ben to váb bi két
fél éven ke resz tül, egyéb ese tek ben há rom fél éven ke resz -
tül költ ség té rí té si díj nem szed he tõ. Ezen hall ga tó -
kat – amennyi ben a kép zés ben 2007. szep tem ber 1-jé ig
költ ség té rí tés fi ze té sé re nem vol tak kö te lez ve – ezt köve -
tõen a to váb bi fél évek ben csak a fel sõ ok ta tá si in téz mény

sza bály za tá nak ilyen ér tel mû ki fe je zett ren del ke zé se ese -
tén le het költ ség té rí tés fi ze té sé re kö te lez ni.”

h) 36.  §-ának (9) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

1. számú melléklet
a 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelethez

Azon alapképzési szakok és egységes,
osztatlan mesterképzési szakok felsorolása, 

amelyek esetében a felsõoktatási intézmények
egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeket

írhatnak elõ, illetve gyakorlati vizsgát
szervezhetnek

I. Egész ség ügyi vizs gá lat ír ha tó elõ a kö vet ke zõ sza ko -
kon:

Jogi és igaz ga tá si kép zé si te rü let: bûn ügyi igaz ga tá si és
ren dé sze ti igaz ga tá si;

Mû vé sze ti kép zé si te rü let: min den sza kon;
Mû vé szet köz ve tí tõ kép zé si te rü let: min den sza kon;
Nem zet vé del mi és ka to nai kép zé si te rü let: min den

sza kon;
Or vos és egész ség tu do má nyi kép zé si te rü let: ápo lás és

be teg el lá tás, egész ség ügyi gon do zás és pre ven ció, egész -
ség ügyi szer ve zõ, or vo si la bo ra tó ri u mi és kép al ko tó di ag -
nosz ti kai ana li ti kus;

Pe da gó gus kép zés: min den sza kon;
Sport tu do má nyi kép zé si te rü let: min den sza kon.

II. Pá lya al kal mas sá gi vizs gá lat tart ha tó a kö vet ke zõ
sza ko kon:

Ag rár kép zé si te rü let: táj ren de zõ és kert épí tõ mér nö ki;
Jogi és igaz ga tá si kép zé si te rü let: bûn ügyi igaz ga tá si és

ren dé sze ti igaz ga tá si;
Mû sza ki kép zé si te rü let: épí tõ mér nö ki, épí tész, épí tész -

mér nö ki, ipa ri ter mék és for ma ter ve zõi;
Mû vé sze ti kép zé si te rü let: min den sza kon;
Mû vé szet köz ve tí tõ kép zé si te rü let: min den sza kon;
Nem zet vé del mi és ka to nai kép zé si te rü let: min den

sza kon;
Pe da gó gus kép zés: min den sza kon;
Sport tu do má nyi kép zé si te rü let: min den sza kon.

III. Gya kor la ti vizs ga tart ha tó a kö vet ke zõ sza ko kon:
Mû vé sze ti kép zé si te rü let: min den sza kon;
Mû vé szet köz ve tí tõ kép zé si te rü let: min den sza kon;
Sport tu do má nyi kép zé si te rü let: min den sza kon – csak

2007-ben.
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2. számú melléklet
a 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelethez

A középszintû,
illetve az emelt szintû érettségi vizsga százalékos
teljesítményeinek átszámítása érettségi ponttá

Az érett sé gi vizs ga
szá za lé ka

Érett sé gi pont
 tan tár gyan ként

(két tárgy ese tén)

Érett sé gi pont
(egy tan tárgy ese tén)

90%–100% 30 60

85%–89% 29 58

80%–84% 28 56

75%–79% 27 54

70%–74% 26 52

65%–69% 25 50

60%–64% 24 48

55%–59% 23 46

50%–54% 22 44

45%–49% 21 42

40%–44% 20 40

35%–39% 19 38

30%–34% 18 36

25%–29% 17 34

20%–24% 16 32

0%–19%  0  0

3. számú melléklet
a 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelethez

[Melléklet
 az 51/2006. (III. 14.) Korm. rendelethez]

A Felsõoktatási Regisztrációs Központ által 
a kötelezõ adatszolgáltatás keretében nyilvántartott

adatok

I.

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek rõl
1. az ala pí tó ok irat ban sze rep lõ és ah hoz kap cso ló dó

ada tok:
a) az in téz mény hi va ta los neve, rö vi dí tett neve, szék he -

lye, OM azo no sí tó ja, hon lap já nak címe, gaz dál ko dá si
rend je, gaz da sá gi ta nács mû köd te té sé nek té nye,

b) a fenn tar tó(k) neve, címe, kép vi se lõ je,

c) a fel sõ ok ta tá si in téz mény jog elõd je i nek OM azo no -
sí tó ja, meg ne ve zé se,

d) a tiszt ség vi se lõk (rek tor, gaz da sá gi fõ igaz ga tó vagy
igaz ga tó, bel sõ el len õr zés ve ze tõ je, gaz da sá gi ta nács el nö -
ke és tag jai, elõ ké szí tõ tes tü let el nö ke és tag jai ka rok ve ze -
tõi, igaz ga tá si fel ada tot el lá tó hi va tal ve ze tõ je), to váb bá a
tiszt ség vi se lõk fel ada ta it át me ne ti leg el lá tók neve, címe,
el ér he tõ sé ge,

e) alap te vé keny ség; ki egé szí tõ te vé keny ség; alap te vé -
keny ség hez kap cso ló dó egyéb fel ada tok,

f) azok a kép zé si te rü le tek, tu do mány te rü le tek, mû vé -
sze ti ágak, kép zé si szin tek, ahol kép zést foly tat(hat) a
szék he lyen,

g) azok a kép zé si te rü le tek, tu do mány te rü le tek, mû vé -
sze ti ágak, kép zé si szin tek, ahol kép zést foly tat(hat) a
szék he lyen kí vül (a szék hely meg je lö lé sé vel),

h) fel sõ fo kú szak kép zés szak ma cso port jai, ahol az in -
téz mény kép zést foly tat hat,

i) el lá tott köz ok ta tá si fel ada tok (a köz ok ta tá si in téz -
mény OM azo no sí tó ja, meg ne ve zé se, tí pu sa, gya kor ló in -
téz mé nyi jel le ge),

j) köz mû ve lõ dé si, köz gyûj te mé nyi, egész ség ügyi,
 agrár- és vi dék fej lesz té si, más fel ada tok (meg ne ve zés, tí -
pus, en ge dé lye zés, gya kor ló in téz mé nyi jel leg),

k) szak kép zé si, fel nõtt kép zé si, pe da gó gus to vább kép -
zé si te vé keny ség (meg ne ve zés, en ge dé lye zés),

l) vál lal ko zá si te vé keny sé gek (meg ne ve zés, be so ro lás,
te vé keny ség kez de te és vége),

m) szék hely címe; te lep he lyek címe; szék he lyen kí vü li
kép zés címe és el ér he tõ sé ge (te le fon, te le fax, e-ma il),

n) a kol lé gi um hi va ta los neve, rö vi dí tett neve, szék he -
lyé nek címe, szak kol lé gi u mi jel le ge, fé rõ he lye i nek szá ma
kom fort fo ko zat sze rint, a kol lé gi um ve ze tõ jé nek neve és
el ér he tõ sé ge,

o) szer ve ze ti ta go lás el vei,
p) hasz nált in gat lan va gyon (az in gat lan címe, hely raj zi

meg je lö lé se, a ren del ke zés mód ja és mér té ke),
q) ma xi má lis hall ga tói lét szám,
r) kép zés sel kap cso la tos együtt mû kö dé si meg ál la po -

dá sok ról az együtt mû kö dõ szer ve zet tí pu sa, hi va ta los
neve, azo no sí tó ja, szék he lyé nek címe, hon lap já nak címe,
ve ze tõ jé nek neve és el ér he tõ sé ge (te le fon, te le fax, e-ma il), 
a meg ál la po dás cél ja, kel te, kez de te és ter ve zett vége,

s) ku ta tá si alap te vé keny ség tu do mány te rü le tei és faj -
tái;

2. az in téz mény ál tal be je len tett kép zé sek (fel sõ fo kú
szak kép zé sek, alap sza kok, mes ter sza kok, dok to ri is ko lák,
szak irá nyú to vább kép zé sek, egye te mi és fõ is ko lai szin tû
sza kok) ada tai:

a) meg ne ve zés,
b) eset le ges szak irá nyok,
c) meg sze rez he tõ vég zett ség(ek) és szak kép zett -

ség(ek),
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d) a kép zés foly ta tá sá hoz szük sé ges ha tá ro zat(ok)
ada tai,

e) nyil ván tar tás ba vé tel ide je,
f) meg hir de tés kez de té nek ide je,
g) meg hir de tés vé gé nek ide je,
h) szak fe le lõs ok ta tó neve, ok ta tói azo no sí tó ja,
i) eset le ges kép zé si együtt mû kö dé sek,
j) a kép zés he lye,
k) a kép zés kö zös kép zés ke re té ben tör té nõ meg va ló sí -

tá sá ra vo nat ko zó ada tok,
l) a kép zés vé gén az ok le ve let (bi zo nyít ványt) ki ál lí tó

in téz mény ada tai;

3. a köz hasz nú sá gi nyil ván tar tás ke re té ben ke zelt ada tok:
a) köz hasz nú sá gi fo ko zat,
b) a köz hasz nú sá gi fo ko zat meg szer zé sé nek, mó do sí tá -

sá nak és tör lé sé nek idõ pont ja;

4. a nyil ván tar tott ada tok be je len té sé nek idõ pont ja, tu -
do má sul vevõ in téz ke dés szá ma.

II.

A di ák ott ho nok ról az ala pí tó ok irat ban sze rep lõ és
 ahhoz kap cso ló dó ada tok:

a) az in téz mény hi va ta los neve, rö vi dí tett neve, szék he -
lye, OM azo no sí tó ja, hon lap já nak címe, gaz dál ko dá si
rend je, te lep he lye i nek szá ma,

b) fenn tar tó(k) neve, címe, kép vi se lõ je, kép vi se lõ jé nek 
el ér he tõ sé ge (te le fon, te le fax, e-ma il), tí pu sa, sta tisz ti kai
szám je le (a Ma gyar Ál lam ki vé te lé vel),

c) az in téz mény jog elõd je i nek OM azo no sí tó ja, meg ne -
ve zé se,

d) a di ák ott hon ve ze tõ jé nek neve, címe, el ér he tõ sé ge,
szak kol lé gi u mi jel le ge, fé rõ he lye i nek szá ma kom fort fo -
ko zat sze rint,

e) in gat lan va gyon (az in gat lan címe, hely raj zi meg je lö -
lé se, bir to kolt te rü let és an nak ará nya az össz te rü let ben, a
ren del ke zés mód ja),

f) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kel kö tött meg ál la po dá -
sok ról az érin tett fel sõ ok ta tá si in téz mény azo no sí tó ja, az
együtt mû kö dés cél ja, ke re tei, kez de te és vége, az együtt -
mû kö dé si meg ál la po dás kel te.

III.

Ma gyar or szá gon en ge déllyel mû kö dõ kül föl di fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek kel kap cso lat ban kö te le zõ en nyil ván tar -
tan dó ada tok:

A) Az in téz mény:
1. Az in téz mény hi va ta los neve,
2. Az in téz mény szék he lye, pos ta cí me,

3. A Ma gyar or szá gon mû köd tet ni kí vánt in téz mény
meg ne ve zé se,

4. A ma gyar or szá gi mû kö dé si for ma,

5. A kül föl di mû kö dé si en ge dély re, il let ve az akk re di -
tá ci ó ra vo nat ko zó ada tok,

6. A fel sõ ok ta tá si in téz ményt kül föl dön fel sõ ok ta tá si
in téz ménnyé mi nõ sí tõ jog sza bály azo no sí tó szá ma/egyéb
meg je lö lé se,

7. Az in téz mény ma gyar or szá gi kép zé sé ért fe le lõs ve -
ze tõ jé nek neve és el ér he tõ sé ge,

8. In téz mény ma gyar or szá gi kép vi se lõ jé nek neve és el -
ér he tõ sé ge.

B) A kép zés:

1. A kép zés meg ne ve zé se (ho nos nyel ven/ma gyar
nyel ven),

2. A kép zés szint je, szint jé nek ISCED be so ro lá sa,

3. A kép zé si idõ (ta nul má nyi fél évek ben),

4. A kép zés el vég zé sét köve tõen meg sze rez he tõ vég -
zett ség,

5. A kép zés el vég zé sét köve tõen meg sze rez he tõ szak -
kép zett ség,

6. Az egyen ér té kû nek te kin tett ma gyar or szá gi vég zett -
ség/szak kép zett ség.

IV.

A fel sõ fo kú kép zé sek rõl:

1. meg ne ve zé se,

2. szint je és an nak ISCED sze rin ti be so ro lá sa, eset le ges 
tí pu sa,

3. be so ro lá sa kép zé si te rü let, kép zé si ág vagy tu do -
mány te rü let vagy szak ma cso port sze rint,

4. meg sze rez he tõ kép zett ség és szak kép zett ség,

5. kép zé si idõ fél évek ben,

6. kép zés so rán meg szer zen dõ kre di tek szá ma,

7. kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nye,

8. a kép zés azo no sí tó ja,

9. a kép zés lét re jöt té vel kap cso la tos ha tá ro za tok, jog -
sza bá lyok ada tai.

V.

A Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság, a Fel -
sõ ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács, a Ma gyar Rek to ri Kon -
fe ren cia és a Hall ga tói Ön kor mány za tok Or szá gos Kon fe -
ren ci á ja ese té ben:

1. szer ve zet neve,

2. szer ve zet hi va ta los rö vi dí té se,

3. szer ve zet szék he lye,

4. ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je.
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
81/2006. (XI. 27.) GKM

rendelete

a Magyar Polgári Repülésért Érdeméremrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A ma gyar pol gá ri re pü lés ér de ké ben vég zett tar tó san 
ma gas szín vo na lú szak mai te vé keny ség el is me ré se ként – a 
Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve ze tet (ICAO) lét re ho -
zó Chi ca gói Egyez mény ha tály ba lé pé sé nek 60. év for du ló -
ja al kal má ból – „A Ma gyar Pol gá ri Re pü lé sért Ér dem -
érem” (a továb biak ban: Ér dem érem) ki tün te tést ala pí tom.

(2) Az Ér dem érem éven te egy al ka lom mal, de cem ber
7-e, a nem zet kö zi pol gá ri re pü lés vi lág nap ja al kal má ból
ado má nyoz ha tó.

(3) Az Ér dem érem min den év ben leg fel jebb négy, ki -
zá ró lag ma gyar ál lam pol gár sá gú sze mély nek ado má -
nyoz ha tó.

(4) Az Ér dem érem

a) ki emel ke dõ élet út so rán szer zett ér de mek;

b) a ma gyar pol gá ri re pü lés ér de ké ben vég zett ki emel -
ke dõ mun kás ság, szak mai te vé keny ség;

c) a ma gyar pol gá ri lé gi köz le ke dé si szak em ber kép zés
te rü le tén vég zett ma gas szín vo na lú te vé keny ség;

d) a pol gá ri lé gi köz le ke dés irá nyí tá sá ban, sza bá lyo zá -
sá ban vég zett ki ma gas ló te vé keny ég

el is me ré se ként ado má nyoz ha tó.

(5) Az Ér dem ér met a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) vagy az ál ta la meg bí zott sze -
mély ün ne pé lyes ke re tek kö zött adja át.

2.  §

(1) Az Ér dem érem dísz do boz ban el he lye zett bronz
em lék pla kett, amely hez sor szá mo zott ado má nyo zó ok -
irat jár.

(2) Az Ér dem érem le írá sát a mel lék let tar tal maz za.

3.  §

(1) Az Ér dem érem nem ado má nyoz ha tó olyan sze mély -
nek, aki jog erõs fe gyel mi bün te tés vagy jog erõs bün te tõ
íté let ha tá lya alatt áll.

(2) Az Ér dem érem ado má nyo zá sá ra vo nat ko zó, rész le -
tes szak mai in do ko lást tar tal ma zó ja vas la tot min den év
no vem ber 15-éig a mi nisz ter nek cí mez ve kell be nyúj ta ni.

(3) A be ér ke zett ja vas la to kat a mi nisz ter ál tal ki je lölt bi -
zott ság rang so rol ja és ter jesz ti jó vá ha gyás ra a mi nisz ter -
hez.

(4) A posz tu musz ado má nyo zott Ér dem érem át vé te lé re
a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott bi zott ság ja vas la tá ban
meg je lölt hoz zá tar to zó jo go sult.

(5) A mél tat lan ná vált sze mély tõl a mi nisz ter az Ér dem -
ér met meg von ja.

(6) Az Ér dem érem ado má nyo zá sá ról és meg vo ná sá ról a
mi nisz té ri um nyil ván tar tást ve zet. Az Ér dem érem ado má -
nyo zá sát és meg vo ná sát a mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban
köz zé kell ten ni.

(7) Az Ér dem érem ugyan azon sze mély ré szé re egy íz -
ben ado má nyoz ha tó.

(8) Az Ér dem érem dí ja zás sal nem jár.

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

(2) A ki hir de tés évé ben az Ér dem érem ado má nyo zá sá ra 
vo nat ko zó szak mai ja vas la tot 2006. de cem ber 1-jé ig kell
be nyúj ta ni.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Melléklet
a 81/2006. (XI. 27.) GKM rendelethez

Az Érdemérem leírása

1. A bronz ból ké szült pla kett át mé rõ je 90 mm. Elõ lap -
ján a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal, az ICAO 60 éves évfor -
dulója és Ma gyar or szág nak 2004-ben az ICAO Ta ná csá ba
tör tént be vá lasz tá sa al kal má ból 2006. jú ni us 15-én az
ICAO-nak aján dé ko zott, az ICAO mont re a li szék he lyén
ki ál lí tott, a re pü lést mû vé szi fel fo gás ban meg tes te sí tõ
bronz szo bor ki csi nyí tett áb rá zo lá sa lát ha tó, va la mint kör
alak ban „A MAGYAR POLGÁRI REPÜLÉSÉRT” fel irat 
he lyez ke dik el.

2. Az érem pe re mé be az ado má nyo zó ok irat sor szá má -
val meg egye zõ szá mot kell be üt ni.
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 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
243/2006. (XI. 27.) KE

határozata

bíró felmentésérõl

Az Al kot mány 48. § (2) be kez dé se, va la mint a bí ró sá -
gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi LXVI.
tör vény 4. § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos Igaz ság -
szol gál ta tá si Ta nács elõ ter jesz té sé re

bí rói tiszt sé gé nek el lá tá sá ra tar tó san – egész ség ügyi ok -
ból – al kal mat lan ná vá lá sa  miatt

dr. Bí ró né dr. Nagy Ka ta lint 2006. no vem ber 23-ai
 hatállyal bí rói tiszt sé gé bõl fel men tem.

Bu da pest, 2006. no vem ber 23.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

KEH ügy szám: IV-1/5429-0/2006.

A Köztársasági Elnök
244/2006. (XI. 27.) KE

határozata

bírák felmentésérõl és bírák
kinevezésérõl

Az Al kot mány 48. § (2) be kez dé se, va la mint a bí ró sá -
gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi LXVI.
tör vény 4. § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos Igaz ság -
szol gál ta tá si Ta nács elõ ter jesz té sé re

le mon dá sá ra te kin tet tel

dr. Szé les Nó rát 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal,

nyug ál lo mány ba he lye zés irán ti ké rel mé re

dr. Sza bó Pé tert 2007. má jus 31-ei ha tállyal 

bí rói tiszt sé gé bõl fel men tem;

dr. Bagi At ti la Zsol tot,
dr. Bedõ Ti bort,
dr. Elõd Anna Ka ta lint,
dr. Ki rály Réka Zsu zsát,
dr. Schmidt Pé tert és
dr. Si mon Évát 

2006. de cem ber 1. nap já tól ha tá ro zat lan idõ tar tam ra bí -
ró vá,

dr. Ham vas Ákos Er vint,
dr. Kiss Zsó fi át,
dr. Sal lai Ta mást és
dr. Szen te Lász lót 

a 2006. de cem ber 1. nap já tól 2009. no vem ber 30. nap -
jáig ter je dõ idõ tar tam ra bí ró vá 

ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. no vem ber 17.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

KEH ügy szám: IV-1/5213-0/2006.

A Köztársasági Elnök
245/2006. (XI. 27.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re, a Ma gyar Köz tár sa ság és a Svéd Ki rály -
ság gaz da sá gi, po li ti kai és kul tu rá lis kap cso lat rend sze ré -
nek el mé lyí té se ér de ké ben vég zett mun kás sá ga el is me ré -
se ként

11156 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/145. szám



Bengt Lund borg-nak, a Svéd Ki rály ság bu da pes ti nagy -
kö ve té nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. no vem ber 20.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: VII-2/5292/2006.

A Köztársasági Elnök
246/2006. (XI. 27.) KE

határozata

kitüntetéses doktorrá avatásról

Az ok ta tá si mi nisz ter elõ ter jesz té sé re a fel sõ ok ta tás ról
 szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 65.  § (1) be kez dé se
alap ján hoz zá já ru lok, hogy a Deb re ce ni Egye tem rek to ra
Ka to na Gá bort, a Deb re ce ni Egye tem Dok to ri Is ko lá ja
PhD hall ga tó ját Pro mo tio sub aus pi ci is pra e si den tis  Rei
Pub li cae ki tün te tés sel dok tor rá avas sa.

Bu da pest, 2006. jú ni us 12.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

KEH ügy szám: V-2/2609/2006.

A kül ügy mi nisz ter ha tá ro za tai

A külügyminiszter
25/2006. (XI. 27.) KüM

határozata

az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezmények
egy további megkülönböztetõ jelvény elfogadásáról
 szóló, a Magyar Közlöny 2006. évi 129. számában

kihirdetett Kiegészítõ Jegyzõkönyvének
(III. Jegyzõkönyv) hatályba lépésérõl

A Ma gyar Köz löny 2006. évi 129. szá má ban ki hir de tett, 
az 1949. au gusz tus 12-én alá írt Gen fi Egyez mé nyek egy
to váb bi meg kü lön böz te tõ jel vény el fo ga dá sá ról  szóló Ki -
egé szí tõ Jegy zõ könyv (III. Jegy zõ könyv) 11. cikk (1) be -
kez dé se sze rint a Jegy zõ könyv két meg erõ sí tõ ok irat le té -
te mé nyes nél tör té nõ el he lye zé sé tõl szá mí tott hat hó nap el -
tel té vel lép ha tály ba. A 11. cikk (2) be kez dé se ér tel mé ben
a Gen fi Egyez mé nyek ben ré szes azon ré szes ál la mok vi -
szony la tá ban, akik ezt kö ve tõ en erõ sí tik meg vagy csat la -
koz nak a Jegy zõ könyv höz, az a sa ját meg erõ sí tõ vagy
csat la ko zá si ok ira tuk le tét be he lye zé sé tõl szá mí tott hat hó -
nap el tel té vel lép ha tály ba.

A III. Jegy zõ könyv ra ti fi ká ci ós ok ira tát a Ma gyar Fél
2006. no vem ber 15-én he lyez te le tét be a Sváj ci Szö vet sé gi 
Kor mány nál mint le té te mé nyes nél.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a III. Jegy zõ könyv
hatályba lépésre vo nat ko zó 11. cik ké vel, meg ál la pí tom,
hogy a Jegy zõ könyv 2007. má jus 15-én, azaz ket tõ -
ezer-hét má jus 15-én lép ha tály ba.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

A külügyminiszter
26/2006. (XI. 27.) KüM

határozata

a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedõ
levegõszennyezésrõl  szóló 1979. évi Genfi
Egyezményhez kapcsolódó, a savasodás, 

az eutrofizáció és a talaj közeli ózon csökkentésérõl
 szóló, 1999. december 1-jén, Göteborgban aláírt

Jegyzõkönyv kihirdetésérõl  szóló
195/2006. (IX. 25.) Korm. rendelet 2–3. §-ainak

hatálybalépésérõl

A 195/2006. (IX. 25.) Korm. ren de let tel a Ma gyar Köz -
löny 2006. szep tem ber 25-ei szá má ban ki hir de tett, a nagy
tá vol ság ra jutó, or szág ha tá ro kon át ter je dõ le ve gõ szennye -
zés rõl  szóló 1979. évi Gen fi Egyez mény hez kap cso ló dó,
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a sa va so dás, az eut ro fi zá ció és a ta laj kö ze li ózon csök ken -
té sé rõl 1999. de cem ber 1-jén, Gö te borg ban alá írt Jegy zõ -
könyv 17. cik ke sze rint a Jegy zõ könyv azt a na pot kö ve tõ
ki lenc ve ne dik na pon lép ha tály ba, ame lyen a adott Fél le -
tét be he lyez te sa ját meg erõ sí tõ, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si
vagy csat la ko zá si ok ira tát.

A Jegy zõ könyv 17. cik ke sze rin ti le tét be he lye zés re a
Ma gyar Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban 2006. no vem ber
13-án ke rült sor.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 195/2006.
(IX. 25.) Korm. ren de let 4. § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí -

tom, hogy a nagy tá vol ság ra jutó, or szág ha tá ro kon át ter je -
dõ le ve gõ szennye zés rõl  szóló 1979. évi Gen fi Egyez -
mény hez kap cso ló dó, a sa va so dás, az eut ro fi zá ció és a ta -
laj kö ze li ózon csök ken té sé rõl, 1999. de cem ber 1-jén,
 Göteborgban alá írt Jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló
195/2006. (IX. 25.) Korm. ren de let 2–3. §-ai 2007. feb ru ár
11-én lép nek ha tály ba.

Hor váth né dr. Fek szi Már ta s. k.,
kül ügy mi nisz té ri u mi ál lam tit kár

11158 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/145. szám



2006/145. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 11159



11160 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/145. szám

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. 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.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


