
A Kormány 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelete
egyes felsõoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésének 5–7., 9. és 20. pontjaiban kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el.

1. A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól  szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása

1.  § A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól  szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6.  §
(2) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett alapképzési szakokra és az egységes, osztatlan szakokra
vonatkozóan tartalmazza.
a) a 4. számú melléklet alapján azt, hogy milyen érettségi vizsgatárgyból vagy vizsgatárgyakból kell emelt szintû
érettségit teljesíteni jelentkezési feltételként,
b) az adott képzési területen képzést folytató felsõoktatási intézmények által a felvétel feltételéül meghatározott,
az adott évi felvételi eljárásokat legalább két évvel megelõzõen, valamint a két évvel késõbbi felvételi eljárásokra
vonatkozóan a 3. számú mellékletben felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül közösen kiválasztott – és a minisztérium
hivatalos lapjában nyilvánosságra hozott – érettségi vizsgatárgyakat,
c) az adott képzési területen képzést folytató felsõoktatási intézmények által a felvétel feltételéül a 20.  §-ban foglaltak
figyelembevételével meghatározott többletpontokat,
d) az adott intézmény által meghatározott egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeket, szakmai alkalmassági
vizsgakövetelményeket, gyakorlati vizsgakövetelményeket, figyelembe véve az 1. számú mellékletben foglaltakat,”

2.  § Az R. 15.  § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A tanulmányi pontokat a jelentkezõ középiskolai érdemjegyeibõl és az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeibõl
a következõ módon kell kiszámolni:]
„a) öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy legalább két évig tanult választott
idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) utolsó két (tanult) év végi érdemjegyeinek, valamint egy legalább
két évig tanult választott természettudományos tantárgy utolsó két (tanult) év végi eredményeinek, vagy két,
legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy utolsó (tanult) év végi érdemjegyeinek – a (2) és
(3) bekezdésekre figyelemmel megállapított – összegét kettõvel meg kell szorozni,”

3.  § (1) Az R. 16.  § (9) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Nem számítható érettségi pont az érettségi vizsgatárgy százalékos eredményébõl, amennyiben a vizsgázó
a gyakorlati vizsgarészt szóbeli vizsgarésszel pótolta, és az érettségi bizonyítványt, illetve a tanúsítványt az érettségi
vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról  szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 37.  § (3) bekezdése alapján ennek
megfelelõen záradékkal látták el.”

(2) Az R. 16.  § a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Nem kötelezõ a jelentkezési feltételként a 6.  § (2) bekezdés a) pontja alapján meghatározott emelt szintû
érettségi vizsga letétele annak, aki nem a kétszintû érettségi rendszerben érettségizett és felsõfokú végzettséggel
rendelkezik.”

4.  § Az R. 21.  § (1) és (2) bekezdéseiben a „480 pont” szövegrész helyébe az „500 pont” szöveg lép.

5.  § Az R. 25.  § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Hivatal a besorolási döntést]
„a) a keresztféléves felvételi eljárás esetén legkésõbb a képzés indítása szerinti év január 25. napjáig,”
[hozza meg.]

6.  § Az R. 46.  §-a a következõ (2)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A 15.  § (1) bekezdése alkalmazása szempontjából természettudományos tantárgy a biológia, a fizika, a kémia,
a földrajz, a természettudomány tantárgyak.
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(3) Amennyiben a középiskola pedagógiai programjában a (2) bekezdésben megnevezett tantárgy közül nincs kettõ,
amelyet a tanulóknak legalább egy, vagy nincs egy, amelyet a tanulóknak legalább kettõ tanéven keresztül tanulniuk
kell, a középiskolának az Oktatási Hivatalnál kérelmeznie kell annak megállapítását, hogy a pedagógiai programjában
és helyi tantervében szereplõ tantárgyaknak a középiskola által kiállított bizonyítványokban szerepelõ eredményei
közül melyek azok, amelyek a 15.  § (1) bekezdése a) pontja alkalmazása szempontjából természettudományos
tantárgyakból elért eredményeknek minõsülnek.
(4) A középiskola – pedagógiai programját és helyi tantervét tartalmazó – kérelmére hatósági eljárás keretében
az Oktatási Hivatal elnöke azt vizsgálja, hogy a pedagógiai programban és a helyi tantervben szereplõ tantárgyak közül 
melyek azok, amelyek a Nemzeti alaptanterv szerinti az „Ember a természetben” és a „Földünk és környezetünk”
mûveltségi területek fejlesztési feladatainak teljesítését szolgálják. Az Oktatási Hivatal elnöke határozatában megjelöli
a középiskola pedagógiai programjában és helyi tantervében szereplõ azon tárgyakat, amelyeknek a középiskola által
kiállított bizonyítványokban szereplõ eredményei a 15.  § (1) bekezdés a) pontja alkalmazása szempontjából
természettudományos tantárgyakból elért eredménynek minõsülnek. A határozat a középiskola által az adott naptári
évben kiállított bizonyítványokban szereplõ tantárgyak eredményeire vonatkozik.”

7.  § Az R. 3.  § (6) bekezdésében az „Oktatási és Kulturális Minisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzeti Erõforrás
Minisztérium” szöveg, az R. 7.  § (4) bekezdésében a „meghirdetett szakot” szövegrész helyébe a „meghirdetett
képzést” szöveg, az R. 9.  § (2) bekezdés b) pontjában „az Educatio Kht.” szövegrész helyébe „az Educatio Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Educatio Kft.)” szöveg, az R. 13.  § (1) bekezdés b) pontjában, a 27.  §
(3) bekezdésében és a 28.  § (1) bekezdésében az „Educatio Kht.” szövegrész helyébe az „Educatio Kft.” szöveg,
az R. 13.  § (1) bekezdésében a „12.  § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „12.  § (2) bekezdés b) pontjában” szöveg,
az R. 17.  § (3) bekezdésében a „mûvészeti és mûvészetközvetítõ” szövegrész helyébe a „mûvészet és
mûvészetközvetítés” szöveg, az R. 13/A.  §-ában az „Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság” szövegrész
helyébe az „Educatio Kft.” szöveg, az R. 14.  § (3) bekezdés e) pontjában az „50 többletpontot” szövegrész helyébe
a „40 többletpontot” szöveg, az R. 45.  § (13) bekezdésében a „költségmentességben részesül” szövegrész helyébe
a „díjkedvezményben részesül” szöveg lép.

8.  § Hatályát veszti az R.
a) 8.  § (3) bekezdésének h) pontja,
b) 19.  § (4) bekezdésének utolsó mondata,
c) 35.  § (3) bekezdésébõl a „– beleértve a (6) bekezdésben meghatározottakat –” szövegrész,
d) 45.  § (13) bekezdésébõl a „22.  § szerinti többletpontra  való” szövegrész.

9.  § (1) Az R. 1. számú melléklet I. Egészségügyi vizsgálat írható elõ a következõ szakokon rész a következõ szöveggel
egészül ki:
[I. Egészségügyi vizsgálat írható elõ a következõ szakokon:]
„Társadalomtudomány képzési terület: szociális munka és szociálpedagógia szakokon.”

(2) Az R. 1. számú melléklet II. Pályaalkalmassági vizsgálat tartható a következõ szakokon rész a következõ szöveggel
egészül ki:
[II. Pályaalkalmassági vizsgálat tartható a következõ szakokon:]
„Orvos- és egészségtudomány képzési terület: minden szakon.”

10.  § (1) Az R. 3. számú mellékletének a) pont hatodik gondolatjeles bekezdésének szövege helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„– az élõ idegen nyelv vizsgatárgy esetében az angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol nyelvekbõl, valamint
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól  szóló 1993. évi LXXVII. törvény 42.  §-a szerinti kisebbségek által használt
nyelvként elismert nyelvbõl tett vizsga, amennyiben az adott idegen nyelvbõl az érettségi vizsga szabályzatának
kiadásáról  szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12.  § (1) bekezdése alapján érettségi vizsga tehetõ;”

(2) Az R. 3. számú melléklet b) pontjában a „katonai ismeretek” szövegrész helyébe a „katonai alapismeretek”, a „latin”
szövegrész helyébe a „latin nyelv”szöveg lép.

(3) Az R. 3. számú mellékletének c) pontjában a „közgazdasági alapismeretek” szövegrész helyébe a „közgazdasági
alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan)” szöveg, a „közgazdasági-
marketing alapismeretek” szövegrész helyébe „kereskedelmi és marketing alapismeretek” szöveg, a „közlekedési
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alapismeretek” szövegrész helyébe „közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek
(közlekedés-üzemvitel)” szöveg, a „vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek” szövegrész helyébe
„vendéglátás-idegenforgalom” alapismeretek” szöveg lép.

11.  § Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 4. számú melléklettel egészül ki.

2. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a szakindítás eljárási rendjérõl  szóló
289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

12.  § (1) A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a szakindítás eljárási rendjérõl  szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: képzési rendelet) 1. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(2) A képzési rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(3) A képzési rendelet e rendelet 4. melléklete szerinti 2/A. számú melléklettel egészül ki.

13.  § A képzési rendelet 16.  §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az e rendeletet módosító, az egyes felsõoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról  szóló 39/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet hatálybalépésének napjától az erdõmérnök alapképzési szakon képzés nem indítható.”

3. Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított,
idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról  szóló
137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

14.  § Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást
igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról  szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: nyelvvizsgáztatási rendelet) 4.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A nyelvvizsgáztatás az akkreditált vizsgaközpont által delegált bizottság elõtt történik. A bizottság legalább két
tagból áll. Nem lehet a vizsgabizottság tagja a vizsgázónak a Polgári Törvénykönyvrõl  szóló 1959. évi IV. törvény 685.  §
b) pontjában meghatározott hozzátartozója, illetve aki a jelentkezõnek a nyelvvizsgára történõ felkészítésében részt
vett. A nyelvvizsgán a vizsgázó minden egyes nyelvi teljesítményét két értékelõ értékeli. A vizsgázóval az írásbeli,
szóbeli vagy komplex vizsga eredményét a vizsgaközpont a vizsga idõpontját követõen, legkésõbb 30 napon belül
közli. A vizsgázó, valamint törvényes képviselõje a vizsgázó minden írásban teljesített nyelvvizsga-feladatát,
a feladatok megadásával és az értékelési útmutatóval egyetemben, valamint szóbeli teljesítményének értékelését
megtekintheti, és saját megoldásairól kézzel másolatot, illetve – ahol a feltételek helyben rendelkezésre állnak – saját
költségére géppel fénymásolatot készíthet. A másolat készítését úgy kell biztosítani, hogy az az értékelõ személyes
adataihoz történõ hozzáférést ne tegye lehetõvé. A vizsgadolgozatok másolását a vizsgaközpont – ha erre a vizsgázó
figyelmét már a jelentkezési lapon felhívta – korlátozhatja azzal, hogy a kézzel történõ másolásra adott idõ harminc
percnél kevesebb nem lehet.”

(2) A nyelvvizsgáztatási rendelet 4.  § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Az eredmény közlésétõl számított tizenöt napon belül felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a vizsga értékelésére,
jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történõ hivatkozással. A vizsgaközpont 
vezetõje a felülvizsgálati kérelmet megvizsgálja, és amennyiben a kérelemben foglaltakkal egyetért, a vizsgaközpont
a döntését módosítja. A vizsgaközpont vezetõje a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak beérkezését követõ naptól
számított tizenöt napon belül hozza meg döntését és errõl a vizsgázót értesíti. A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem
tárgyában hozott döntés közlésétõl számított tizenöt napon belül a döntés ellen a Hivatalhoz címzett, de
a vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó
számszaki hibára történõ hivatkozással. A panaszt a Hivatal bírálja el. Felülvizsgálati kérelem, illetve panasz elbírálása
alapján sikeresnek ítélt vizsga esetében, a jogerõs döntés közlésétõl számított tizenöt napon belül köteles
a vizsgaközpont a vizsgabizonyítványt a vizsgázó rendelkezésére bocsátani. Az e bekezdésben szabályozott
jogorvoslati eljárásokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi
CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a panaszon a fellebbezést kell érteni.
(4) A vizsgaközpont a vizsgáról a Hivatal elektronikus felületén nyelvvizsga-anyakönyvet állít ki.
A nyelvvizsga-anyakönyvet a vizsgaközpont a vizsga idõpontja elõtt legalább 10 nappal nyitja meg.
A nyelvvizsga-anyakönyvet a vizsgaközpont folyamatosan tölti fel a vizsgára történõ beosztás, a vizsgáztató és
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értékelõ személyek és a vizsga értékelésének adataival. A vizsgázónak a vizsgára történõ beosztását a vizsgaközpont
legkésõbb a vizsgát megelõzõ 10. napon rögzíti, és errõl egyidejûleg a vizsgázót értesíti. Az elektronikus
nyelvvizsga-anyakönyvet a vizsga idõpontjától számított legfeljebb 90 napon belül le kell zárni. Bizonyítványt a Hivatal 
csak teljes egészében kitöltött, szabályos nyelvvizsga-anyakönyv alapján állít ki. Ha a vizsgázó a nyelvvizsga-
bizonyítványt a kiállításától számított egy éven belül nem veszi át, a vizsgaközpont a nyelvvizsga-bizonyítványt
megsemmisíti. A nyelvvizsga-anyakönyv alapján a nyelvvizsga-bizonyítványról a Hivatal hatósági igazolványt ad ki
a nyelvvizsga-bizonyítvány jogosítottjának kérelmére.”

15.  § (1) A nyelvvizsgáztatási rendelet 13.  § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Hivatal honosítási eljárás keretében 2000. január 1. után tett sikeres nyelvvizsgát igazoló, külföldi vizsgaszervezet 
által kibocsátott egynyelvû, külföldi nyelvvizsga-bizonyítványt, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványra honosít
abban az esetben, ha
a) a külföldi nyelvvizsgarendszer Magyarországon akkreditációs határozattal rendelkezik, és a nyelvvizsga-
bizonyítvány az akkreditációs határozat dátuma elõtt Magyarországon került kiállításra;
b) a külföldi nyelvvizsgarendszer Magyarországon akkreditációs határozattal rendelkezik, és a kérelmezõ
a honosítandó nyelvvizsga-bizonyítványt külföldön szerezte;
c) a külföldi nyelvvizsgarendszer Magyarországon akkreditációs határozattal nem rendelkezik, de a Hivatal a külföldi
vizsga követelményeinek megvizsgálása és annak a hazai követelményrendszerrel  való összevetése után
megállapította, és a (4) bekezdés szerint közzétette az adott külföldi vizsgaközpont nyelvvizsga-bizonyítványának
honosíthatóságát.
(4) A Hivatal internetes honlapján folyamatosan tájékoztatást nyújt a külföldi vizsgaközpontok által kiadott,
honosítható nyelvvizsga-bizonyítványokról.”

(2) A nyelvvizsgáztatási rendelet 13.  § a következõ (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A Hivatal internetes honlapján közzéteszi azoknak a nyelveknek a felsorolását, amelyek esetében nem hiteles
fordítást is elfogad.”

16.  § A nyelvvizsgáztatási rendelet 18.  §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) E rendeletnek az egyes felsõoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról  szóló 39/2011. (III. 22.) Korm.
rendelettel megállapított 4.  § (1), (3)–(4) bekezdését, 13.  § (3)–(4) és (7a) bekezdését a 2011. március 27-én
folyamatban levõ eljárásokban is alkalmazni kell.”

17.  § Hatályát veszti a nyelvvizsgáztatási rendelet
a) 13.  § (2) és (5) bekezdése,
b) 13.  § (7) bekezdésébõl az „egyedi eljárás esetén” szövegrész, valamint
c) 13.  § (8) bekezdésének elsõ mondata.

4. A felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló
79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

18.  § A felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: végrehajtási rendelet) 15/A.  § (1) bekezdése a következõ u) ponttal egészül ki:
[A felsõoktatási intézmények által kötelezõen használt nyomtatványok:]
„u) tanítói mûveltségterületi igazolás”

19.  § (1) A végrehajtási rendelet 4. számú melléklete 5. b) pontja helyébe a következõ szövegrész lép:
[5. Az Oktatási Hivatal elutasítja a kérelemben megjelölt létszám megállapítását, amennyiben]
„b) a hallgatók számára ingyenesen és szabadon igénybe vehetõ, hálózati kapcsolattal ellátott számítógépek száma
nem éri el a maximális hallgatói létszám táblázatban meghatározott arányát;”

(2) A végrehatási rendelet 4. számú melléklete 5. j) pontja helyébe a következõ szövegrész lép:
[5. Az Oktatási Hivatal elutasítja a kérelemben megjelölt létszám megállapítását, amennyiben]
„j) a képzési terület (a mûvészet és mûvészetközvetítés képzési terület kivételével), a szakmacsoport
évfolyamlétszáma nem éri el a húszat;”
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20.  § A végrehajtási rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

21.  § (1) A végrehajtási rendelet 10. számú melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.
(2) A végrehajtási rendelet 10. számú melléklete „A kötelezõen használt okiratok formaszövegei” cím alatt a következõ,

X. ponttal egészül ki:
„X. A tanító szakképzettséggel rendelkezõk számára kiadható mûveltségi területi képzettség igazolása
Sorszám:
Intézményi azonosító:
IGAZOLÁS
Ezt az igazolást [VISELT NÉV] számára állítottuk ki, aki [SZÜLETÉSI ÉV]. év [SZÜLETÉSI HÓ] hó [SZÜLETÉSI NAP]. napján
[SZÜLETÉSI HELY ORSZÁGA] [SZÜLETÉSI HELY TELEPÜLÉS] településén [SZÜLETÉSI NÉV] néven született, és a(z)
[EREDETI OKLEVÉL KIÁLLÍTÓ FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE] nevû felsõoktatási intézményben szerzett [EREDETI
OKLEVÉL ÉV] év [EREDETI OKLEVÉL HÓ] hó [EREDETI OKLEVÉL NAP]. napján kelt [EREDETI OKLEVÉL SZÁMA] számon
kiállított oklevéllel igazolt alapfokozat és tanító szakképzettsége megszerzését követõen a(z) [KIADÓ FELSÕOKTATÁSI
INTÉZMÉNY NEVE] nevû felsõoktatási intézményben a tanító alapképzési szak [MÛVELTSÉGI TERÜLET NEVE]
mûveltségi terület tanulmányi kötelezettségeinek sikeresen eleget tett.
keltezés, bélyegzõlenyomat, aláírások, záradék”

5. A felsõoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történõ
finanszírozásáról  szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása

22.  § A felsõoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történõ finanszírozásáról  szóló
50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: finanszírozási rendelet) 3.  § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az államilag támogatott hallgatók képzésének költségvetési támogatása a normatív képzési, tudományos célú
és fenntartói támogatással történik, amelynek e rendelet alapján számított intézményi költségvetési támogatási
mértéke – az éves költségvetésben meghatározott felsõoktatási támogatás összegétõl függõen – legfeljebb 15%-kal
csökkenhet, és amit kiegészíthet egyes speciális feladatok támogatása.”

23.  § A finanszírozási rendelet 4.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A felsõoktatási törvény 3. számú mellékletében meghatározott számítási alap összege – figyelemmel
a felsõoktatási törvény 163/A.  §-ának rendelkezéseire – a 2011-es költségvetési évben 230 000 Ft.”

24.  § A finanszírozási rendelet 6.  § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6.  § (1) Az állami felsõoktatási intézmények 2011. évi fenntartói támogatás meghatározása az elõzõ évi összeg alapján, 
bázis jelleggel történik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakat az egyházi felsõoktatási intézmények esetében is kell alkalmazni.”

25.  § A finanszírozási rendelet 9.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az e rendeletben részletezett jogcímek szerint megállapított költségvetési támogatás összegével – amely
az intézmények alaptevékenységének ellátására szolgál fedezetül – az intézmények a vonatkozó jogszabályok keretei
között önállóan rendelkeznek.”

26.  § A finanszírozási rendelet melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

27.  § A finanszírozási rendelet 10.  §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E rendeletnek az egyes felsõoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról  szóló 39/2011. (III. 22.) Korm.
rendelettel megállapított 3.  § (1) bekezdését, 4.  § (3) bekezdését, 6.  §-át, 9.  § (1) bekezdését, továbbá mellékletét 2011.
január 1-jétõl kell alkalmazni.”

5328 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 30. szám



6. Záró rendelkezések

28.  § (1) E rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.
(2) A 2., 4., és 6.  § 2012. január 1-jén lép hatályba.
(3) Az 1. és 11.  § 2013. január 1-jén lép hatályba.
(4) A 10.  § (1) bekezdés 2011. augusztus 1-jén lép hatályba.
(5) A 10.  § (3) bekezdés 2012. április 1-jén lép hatályba.

29.  § Hatályát veszti a felsõoktatási képzés feltételeirõl  szóló egyes kormányrendeletek módosításáról  szóló 98/2009.
(IV. 24.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez
„4. számú melléklet a 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelethez

A felsõoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintû érettségi vizsgák jegyzéke
szakonként, képzési területenként

1. Agrár képzési terület

Alapképzési szakok Emelt szintû érettségi követelmény

állatorvosi (egységes, osztatlan) Emelt szinten kell teljesíteni:
biológia és kémia

erdõmérnöki (egységes, osztatlan) A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
biológia, fizika, kémia, matematika, szakmai elõkészítõ tárgy.

2. Bölcsészettudomány képzési terület

Alapképzési szakok Emelt szintû érettségi követelmény

magyar Emelt szinten kell teljesíteni: magyar nyelv és irodalom.
történelem (önálló szakképzettséget
eredményezõ szakirányok:
történelem, régészet)

Emelt szinten kell teljesíteni: történelem.

néprajz A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem.

anglisztika (önálló szakképzettséget
eredményezõ szakirányok: angol,
amerikanisztika)

Emelt szinten kell teljesíteni: angol nyelv.

germanisztika (önálló
szakképzettséget eredményezõ
szakirányok: német, német
nemzetiségi, néderlandisztika,
skandinavisztika)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
német nyelv, német nemzetiségi nyelv, német nemzetiségi nyelv és
irodalom, angol nyelv (a néderlandisztika és a skandinavisztika szakirányra
történõ jelentkezés esetén).

romanisztika (önálló
szakképzettséget eredményezõ
szakirányok: francia, olasz, portugál,
román, román/nemzetiségi, spanyol)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
a szakiránynak megfelelõen: francia nyelv, olasz nyelv, spanyol nyelv, román 
nyelv, román nyelv és irodalom;
a portugál szakirányon: angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv, magyar nyelv
és irodalom, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, román nyelv, román
nyelv és irodalom, spanyol nyelv, történelem.

romológia A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, beás nyelv, magyar nyelv és irodalom, történelem, francia
nyelv, latin nyelv, lovári nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol 
nyelv.
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Alapképzési szakok Emelt szintû érettségi követelmény

szlavisztika (önálló szakképzettséget
eredményezõ szakirányok: orosz,
bolgár, cseh, lengyel,
horvát/nemzetiségi,
szerb/nemzetiségi,
szlovák/nemzetiségi,
szlovén/nemzetiségi,
ukrán/nemzetiségi)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, francia nyelv, horvát
nyelv, horvát nyelv és irodalom, latin nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz
nyelv, spanyol nyelv, szerb nyelv, szerb nyelv és irodalom, szlovák nyelv,
szlovák nyelv és irodalom, szlovén nemzetiségi nyelv, román nyelv, román
nyelv és irodalom.

ókori nyelvek és kultúrák (önálló
szakképzettséget eredményezõ
szakirányok: klasszika filológia,
asszirológia, egyiptológia)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, francia nyelv, latin
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, újgörög nyelv.

keleti nyelvek és kultúrák (önálló
szakképzettséget eredményezõ
szakirányok: altajisztika, arab,
indológia, iranisztika, tibeti, mongol,
hebraisztika, japán, kínai, koreai,
török, újgörög szakirányok)

A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, francia nyelv, latin
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, újgörög nyelv.

andragógia A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, biológia, francia nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika,
német nyelv, orosz nyelv, történelem.

pedagógia A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, biológia, francia nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika,
német nyelv, orosz nyelv, történelem.

pszichológia A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, biológia, francia nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika,
német nyelv, orosz nyelv.

szabad bölcsészet A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, francia nyelv, latin
nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv.

3. Jogi és igazgatási képzési terület

Alapképzési szakok Emelt szintû érettségi követelmény

jogász (egységes, osztatlan) A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, francia nyelv, német
nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, latin nyelv.

4. Gazdaságtudományok képzési terület

Alapképzési szakok Emelt szintû érettségi követelmény

alkalmazott közgazdaságtan Emelt szinten kell teljesíteni: matematika.
gazdaságelemzés Emelt szinten kell teljesíteni: matematika.

5. Mûszaki képzési terület

Alapképzési szakok Emelt szintû érettségi követelmény

építész (egységes, osztatlan) A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
fizika, matematika, építészeti és építési alapismeretek.

energetikai mérnöki A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
fizika, matematika.

6. Orvos- és egészségtudomány képzési terület

Alapképzési szakok Emelt szintû érettségi követelmény

általános orvos (egységes, osztatlan) Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és fizika vagy kémia.
fogorvos (egységes, osztatlan) Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és fizika vagy kémia.
gyógyszerész (egységes, osztatlan) Emelt szinten kell teljesíteni: biológia és fizika vagy kémia.
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7. Társadalomtudomány képzési terület

Alapképzési szakok Emelt szintû érettségi követelmény

nemzetközi tanulmányok A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol
nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

politológia A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol
nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

szociális munka A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol
nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

szociálpedagógia A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol
nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

informatikus könyvtáros A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol
nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem, informatikai alapismeretek.

kommunikáció és médiatudomány A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol
nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

kulturális antropológia A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
földrajz, magyar nyelv és irodalom, társadalomismeret, történelem.

szociológia A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol
nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

társadalmi tanulmányok A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol
nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret,
történelem.

”
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	a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat módosításáról*

	A köztársasági elnök 73/2011. (III. 22.) KE határozata
	kitüntetés adományozásáról

	A köztársasági elnök 74/2011. (III. 22.) KE határozata
	kitüntetés adományozásáról

	A köztársasági elnök 75/2011. (III. 22.) KE határozata
	kitüntetés adományozásáról

	A köztársasági elnök 76/2011. (III. 22.) KE határozata
	kitüntetés adományozásáról

	A köztársasági elnök 77/2011. (III. 22.) KE határozata
	nyugállományú büntetés-végrehajtási dandártábornok nyugállományú büntetés-végrehajtási vezérõrnagyi elõléptetésérõl

	A köztársasági elnök 78/2011. (III. 22.) KE határozata
	nyugállományú rendõr ezredes nyugállományú rendõr dandártábornoki kinevezésérõl

	A köztársasági elnök 79/2011. (III. 22.) KE határozata
	nyugállományú határõr ezredes nyugállományú polgári védelmi dandártábornoki kinevezésérõl

	A köztársasági elnök 80/2011. (III. 22.) KE határozata
	dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

	A köztársasági elnök 81/2011. (III. 22.) KE határozata
	szolgálati viszony megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

	A Kormány 1052/2011. (III. 22.) Korm. határozata
	a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a katasztrófák esetén történõ együttmûködésrõl és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A Kormány 1053/2011. (III. 22.) Korm. határozata
	a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során keletkezett károk enyhítésérõl és a helyreállításról, valamint a nem lakóépületekben keletkezett további károk enyhítésérõl szóló kormányhatározatok módosításáról

	A Kormány 1054/2011. (III. 22.) Korm. határozata
	a kiemelt jelentõségû beruházásokat kezelõ és egyedi kormánydöntéssel támogatható beruházások kormánydöntését elõkészítõ tárcaközi bizottság létrehozásáról

	A Kormány 1055/2011. (III. 22.) Korm. határozata
	a Nemzeti Kajak-Kenu és Evezõs Olimpiai Központ (Szeged, Maty-ér) fejlesztésérõl

	A Kormány 1056/2011. (III. 22.) Korm. határozata
	a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány megszüntetésérõl

	A Kormány 1057/2011. (III. 22.) Korm. határozata
	a Demokrácia Központ Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

	A Kormány 1058/2011. (III. 22.) Korm. határozata
	a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvû Egyetemért Alapító Okiratának módosításáról



