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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséró7 szóló, T/11700. számú a
törvényjavaslathoz - a Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése, valamint a 102. §-ának (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a T/11700/1193. számon benyújtott módosító
javaslathoz kapcsolódva a következő

kapcsolódó módosító javaslatot
terjesztem elő:

A javaslat 5 . számú melléklet 22 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

„ 22. Az ECDL számítógép-kezelői vizsga i [és] a nyelvvizsga és az érettségi vizsga díjának
visszatérítése

Előirányzat : 500,0 millió forint

a) Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat az ECDL számítógép-kezelői vizsga
díjának a középfokú iskolák 2005 . május-júniusban rendes érettségi vizsgát tevő tanulók,
illetve szakiskolák esetében a 2004/2005 . tanévben utolsó éves tanulók részére történő
visszatérítéséhez a sikeres ECDL vizsgát igazoló bizonyítvány bemutatása alapján .

b) Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat az államilag elismert egy középfokú „C"
típusú, vagy egy felsőfokú „C" típusú nyelvvizsga vizsgadíjának a középfokú iskolák
2005. május - júniusban érettségi vizsgát tevő tanulók, illetve a szakiskolák esetében a
2004/2005 . tanévben utolsó éves tanulók részére történő visszatérítéséhez a sikeres
államilag elismert középfokú, vagy felsőfokú „C" típusú nyelvvizsgát igazoló
bizonyítvány bemutatása alapján
A visszatérítésre jogosult az a sajátos nevelési igényű érettségiző, vagy a szakiskola utolsó
évét végző tanuló is, aki a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény 30. §-ának (9)
bekezdése alapján mentesül az idegen nyelv tantárgyból vagy az írásbeli, vagy a szóbeli
készségek értékelése és minősítése alól, és az államilag elismert, vagy azzal egyenértékű
egynyelvű, vagy kétnyelvű, legalább középfokú „A", vagy „B" típusú sikeres nyelvvizsgát
tett .

Kapcsolódó módosító javaslat!



(A támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól
az oktatási miniszter- a pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 2005. február
28-áig rendeletet ad ki .]

C)Támogatás illeti meg a feladatvégzést ellátó helyi önkormányzatot, ha a középiskolában
2002-ben, 2003-ban vagy 2004-ben érettségizett, az önkormányzat illetékességi területén
állandó lakosként nyilvántartott személy bármelyik szinten kiegészítő érettségi vizsgát
tett, vagy szintemelő vizsgaként a felsőoktatási intézmény által a jelentkezés feltételéül
meghatározott emelt szintű érettségi vizsgát tett. A támogatás egy személy után legfeljebb
két tantárgyból lehetséges- a jogszabályban meghatározott összegben -,ha a vizsgázó
igazolja, hogy sikeresen levizsgázott és felsőoktatási intézménybe jelentkezett .

A támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az
oktatási miniszter- a pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 2005 . február 28-áig
rendeletet ad ki."

Indokolás

A kapcsolódó módosító indítvány célja, hogy a kétszintű érettségi vizsga bevezetésével az
elmúlt években érettségizett diákok ne kerüljenek anyagilag hátrányos helyzetbe a 2005-ben
végző diákokkal szemben: abban az esetben, ha középszintű vagy emelt szintű kiegészítő
érettségi vizsgát kell tenniük a felvételi feltételként, mert annak idején nem érettségiztek
abból a tantárgyból, amely most kötelező vagy kötelezően választható „felvételi" tárgyuk lesz,
ill . ha jelentkezési féltétel az emelt szintű érettségi vizsga letétele (ez utóbbi 2005-ben csak öt
idegen nyelv szakot érint), akkor az első alkalommal a sikeresen letett ilyen érettségi vizsgák
díja visszatérítésre kerül számukra .

Budapest, 2004 . december

ors aggyűlési képviselő
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