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A 46/1994.(IX.30.) számú OGY 1hataro=1 90-91 . szakas ban biztosított: jogé#rürm alapjsw az
alábbi kérdés t ktvauom Dr_ PhD Hiller ls ^án minisaler rnsk, mint a feL%&At& +c ++
felelds rninisztérium vezet8jének feItetmi:

1 . A kérdés tatgy& : a felvételi re 4~,ez<m belül a felvételi keretszánxok lobo sa..

A fels6okrtatási, törvény és v$ -r+ Izajtása tárgyában kiade« 237n006.(XL27_) számu
kormányrendelet a képzési tetiiletek államilag fjnanszír~tt bwiskolazási l z~t
rögzíti. A félvétdí rendszer ugyanakkor szako~ raűkúdzik, . .Az intézmények számára
4tláihatatlare, hogy az egyes képzem torMetekhez tartozó szakok bc&«&oiázási létsc~ai
miként arakupaié ki, szokat klk, milyen felhatal~s altrján dllapftottsk még?
Kérem, tájékoztasson arról, milyen fogsz "y adott lchetÓSéget a felvételi kcretazámok
további bontrióra .

2. A kémlés~a: a nyilvánosság biztosfilása• s felvételi rangszer elomodell~se során.

A személyes adatok védelméről és a kőzéráekűü adatok rxyilvános~1. szóló 1992 . ovi
LX11i. tört' ay 19-21 . szak~ arra kötelezí'k a krá.-,~kü feladatot ellátó szexe~~
hogy tevékenytiégitknck az áttsmpol .rok é$ ~ érdekeltek széles körét érintő résztat,
,ot~dész faIy +mataikat hozc k nyflvánoss a. ,A felvételi eIjárással Osszeiu- ggé:4ben ez
a követel=ény nem érvény~ és nemi érvényesül . A jelenlegi fe~eli rendsex
c16modellezéseról a fels~ok ~ ints zm~ck ínformációt nem ka~ b+etekinté re ré s
volt IehetÓsé &itLk- Nem ismertek az intézmények elÓtt más intézmények felvételi
ponthatárai, seym, ami súlyosan sérti a nyilvánosság elvét és követelményét. Kérem tehát,
hogy tájékoztasson axrdl, mít kíván terül,, ezm t2 rvényl ;C ock magszú ésc érdekébon?

Feltett kérdésen2 a vffiwzt az C szággyűlés tilt kíval, írssbau sziveskedidk megadni .

Szolnok, 2U07_ július 30.
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