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Módosító javaslat

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a közoktatásról szóló1993. évi LXXIX
törvény módosításáról szóló T/18089 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvény] avaslat 2 . §-át törölni j avaslom :

[2 .§
(1) A Kt . 9. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép
„(1) Az alapműveltségi vizsga, az érettségi vizsga, a művészeti alapvizsga és a müvészeti
záróvizsga állami vizsga . Az érettségi vizsgát országosan egységes vizsgakövetelmények (a
továbbiakban : központi vizsgakövetelmények), az alapműveltségi vizsgát, a művészeti
alapvizsgát és a művészeti záróvizsgát az iskola által kidolgozott követelmények szerint kell
megtartani . Az érettségi vizsga központi vizsgakövetelményeit a vizsgaszabályzat és az érettségi
vizsga vizsgakövetelményei alapján kell meghatározni . Az érettségi vizsga központi
vizsgakövetelményeit az iskola - a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint - a helyi tantervében
meghatározottak alapján helyi vizsgakövetelményekkel egészítheti ki . A központi
vizsgakövetelmények megállapítása és kihirdetése, az értékelés szabályozása az állam feladata .
Ha az érettségi vizsga vizsgaszabályzata másképp nem rendelkezik, a vizsgát az iskola szervezi
meg. A szóbeli vizsgák nyilvánosak. A nyilvánosságot a vizsgabizottság elnöke korlátozhatja,
illetve kizárhatja, ha azt a vizsga rendjének fenntartása indokolja . A vizsga az oktatás nyelvén
magyarul, a nemzeti, etnikai kisebbség nyelvén, illetve más idegen nyelven - folyik. A vizsgázó az
írásbeli dolgozatát - a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint - megtekintheti, és
csatolhatja az értékeléssel kapcsolatos véleményét .
(2) Az alapműveltségi vizsga, illetve az érettségi vizsga vizsgaszabályzata határozza meg az
alapműveltségi vizsga és az érettségi vizsga megszervezésére, lebonyolítására, az alapműveltségi
vizsga és az érettségi vizsga vizsgatantárgyaira, az érettségi vizsga vizsgatantárgyainak
követelményeire, a vizsgázók teljesítményének értékelésére, a jelentkezésre és az ügyvitelre
vonatkozó rendelkezéseket . Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatát a Kormány rendeletben adja
ki . Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának a Kormány részére történő benyújtása előtt be kell
szerezni az Országos Köznevelési Tanács és a Közoktatáspolitikai Tanács véleményét, a nemzeti,
etnikai kisebbségi iskolai nevelést és oktatást érintő kérdésekben az Országos Kisebbségi
Bizottság egyetértését ."

(2) A Kt . 9. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :



„(7) A szakiskolában, a gimnáziumban és a szakközépiskolában alapműveltségi vizsga
szervezhető. Az alapfokú művészetoktatási intézményben alapvizsgát kell szervezni, illetve
művészeti záróvizsga szervezhető. Az e bekezdésben szabályozott vizsgákon központilag
meghatározott vizsgatantárgyakból, az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények
alapján kell vizsgát tenni."]

Indokolás

A § nem módosítja a hatályos törvényt .
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