Az oktatási miniszter
32/2005. (XII. 22.) OM
rendelete
a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
módosításáról
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. §-ának b) pontjában, továbbá a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján - szakképzés tekintetében a szakképesítésért felelős miniszterekkel
egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. §
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a
továbbiakban: R.) a következő 6/D. §-sal egészül ki:
„6/D. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézmény vezetője - amennyiben erre az intézmény
alapító okirata feljogosítja - megállapodást kíván kötni az intézményben üzemelő
élelmiszerárusító üzlet vagy áruautomata működtetésére, döntéséhez beszerzi az iskolaegészségügyi szolgálat szakvéleményét. Az iskola-egészségügyi szolgálat abban a kérdésben
foglal állást, hogy az árukínálat megfelel-e az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak.
(2) A nevelési-oktatási intézmény vezetője nem köthet megállapodást, ha az iskolaegészségügyi szolgálat szakvéleménye szerint az árukínálat nem felel meg az (1) bekezdésben
meghatározott ajánlásoknak, kivéve, ha az iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) a
megállapodás megkötését támogatja.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározottakat a szerződés megváltoztatása esetén is
alkalmazni kell.
(4) Az intézményben üzemelő élelmiszerárusító üzlet nyitvatartási rendjének a
megállapodásban történő meghatározásához a nevelési-oktatási intézmény vezetője beszerzi az
iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat
egyetértését.”
2. §
Az R. a következő 46/A. §-sal egészül ki:
„46/A. § (1) E rendelet 6/D. §-ában foglalt rendelkezéseknek a műszaki szabványok és
szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK
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irányelvvel módosított 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt
egyeztetése megtörtént.
(2) Az e rendelet 6/D. §-ában meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell
megfelelniük az olyan termékeknek, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy
Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes, valamely EFTA-államban állítottak elő, feltéve, hogy az irányadó
előírások az emberi egészség és élet védelme tekintetében az e rendeletben meghatározottal
egyenértékű védelmet nyújtanak.”
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3. §
Az R. 51. §-a (3) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„Művészeti alapvizsgát először azoktól a tanulóktól lehet megkövetelni a továbbhaladás
feltételeként, akik a 2004/2005. tanévben kezdték meg tanulmányaikat az alapfokú
művészetoktatási intézmény első alapfokú évfolyamán.”
4. §
(1) Az R. 4. számú mellékletének 6. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. a) Az iskola a tanulókról – a tanévkezdést követő harminc napon belül – nyilvántartási lapot
(a továbbiakban: törzslap) állít ki. A törzslapon fel kell tüntetni az iskola nevét, címét, OM
azonosítóját és a tanuló azonosító számát. A törzslap csak a közoktatási törvény 2. számú
mellékletében meghatározott adatokat tartalmazhatja. Az iskolában a törzslapon fel kell tüntetni a
tanuló év végi szöveges minősítéseit, osztályzatait, továbbá a tanulók ügyeivel kapcsolatos
döntéseket, határozatokat.”
(2) Az R. 4. számú mellékletének 7. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. a) A közoktatásban a tanuló által elvégzett évfolyamokról kiállított év végi
bizonyítványokat egy bizonyítványkönyvbe (a továbbiakban együtt: bizonyítvány) kell bevezetni,
függetlenül attól, hogy a tanuló hányszor változtatott iskolát, iskolatípust. Az egyes
évfolyamokról a bizonyítványt a törzslap alapján kell kiállítani. A tanuló által elvégzett
évfolyamokról év végi bizonyítványt kell kiállítani. A bizonyítványban fel kell tüntetni az iskola
OM azonosítóját és a tanuló azonosító számát. A bizonyítványban, záradék formájában, fel kell
tüntetni az alapműveltségi vizsga, az érettségi vizsga, a szakmai vizsga, a művészeti alapvizsga
és záróvizsga letételét.”
5. §
(1) Az R. 8. számú mellékletének „1. A középfokú iskolai felvételi eljárások közös szabályai”
pontja a következő 1.20. alponttal egészül ki.
„1.20. A középiskolai felvételi rendszer adatbázisából a beiratkozás során szerzett személyes
adatokat – a felvételi eljárás lezárását követően – az Iroda legkésőbb szeptember 15-ig törli a
nyilvántartásából, egyúttal a személyes adatokat tartalmazó papíralapú adathordozókat
megsemmisíti. A középiskolai felvételi rendszer adatait – személyazonosításra alkalmatlan
módon – az Iroda tárolja, kezeli, statisztikai célra felhasználhatja, továbbá statisztikai
felhasználás céljára átadhatja.”
(2) Az R. 8. számú mellékletének 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. A jelentkezési lapon csak a tanuló hivatalos, az iskola törzslapján szereplő neve, továbbá
az azonosító száma tüntethető fel.”
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Hatályba léptető rendelkezések
6. §
(1) Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az e rendelet hatálybalépésekor az intézményben működő élelmiszerárusító üzlet
(áruautomata) működtetésére vonatkozó szerződést az 1. §-ban meghatározott eljárás lefolytatását
követően felül kell vizsgálni. A nevelési-oktatási intézmény vezetője 2006. február 28-ig beszerzi
az iskola-egészségügyi szolgálat szakvéleményét, valamint szükség szerint az iskolai, kollégiumi
szülői szervezet (közösség) – az R. 6/D. § (2) bekezdése szerinti – állásfoglalását és ennek
eredményeképpen kezdeményezi az árukínálat cseréjét. Ha felhívása nem vezet eredményre – a
megállapodásban foglaltak szerint – felmondja az élelmiszerárusító üzlet vagy áruautomata
működtetésére kötött megállapodást.
(3) Az intézmény vezetője köteles gondoskodni arról, hogy e rendelet hatályba lépése előtt
kiadott, használatba vett bizonyítvány-nyomtatványban - a személyi adatokat tartalmazó oldalon jól látható módon, utólag bejegyzésre kerüljön a tanuló tizenegy jegyű azonosító száma.
Budapest, 2005. december ”

„

Dr. Magyar Bálint
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