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Érettségi:
újra fontos vizsga

Az érettségi vizsga nemcsak lezárja a közoktatás tizenkét évét, hanem irányt 

is szab neki. Az érettségi követelmények 2002-ben még nem voltak érdemben

sztenderdizáltak, ugyanaz a jegy egészen más tudást takart a különbözô

középsikolákban. Az érettségi után következô egyetemi-fôiskolai felvételi vizsga –

amellett, hogy kétszeres vizsgáztatásra kényszerítette a fiatalokat -, másfajta

követelményrendszerével felülírta az érettségit. Ez a kettôs vizsgarendszer sorsdöntô

volt a fiatalok számára, és széles teret nyitott a szubjektivizmusnak is. 

Az Oktatási Minisztérium által kidolgozott és bevezetett reform lehetôvé tette, hogy 

a középfokú iskolákban a képességfejlesztéssel, a kreativitás kibontakoztatásával, 

az önálló és kritikus gondolkozású személyiség megalapozásával 

foglalkozhassanak a tanárok és a diákok.

TARTALOM

Kronológia

A régi és az új vizsga 

összehasonlítása

A közép- és az emelt szintû

vizsga jellemzôi

A változtatás indokai

A vizsgaeredmények

értékelése

Sztenderdizált 

követelmények

Emelt szinten: független 

vizsgaközpont

Elôzetes aggályok, beválási

mutatók

Vádak és tények

Vizsgafajták

Szakmai értékelés

Érettségi típusok 

Európában

Rugalmasabb 

vizsgarendszer

Az érettségi és az egyetemi

felvétel kapcsolata

Ôszi érettségi

Tétellopás – tételcsere
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Kronológia

■ Megtartják az elsô érettségi
vizsgát Magyarországon.

■ Bevezetik a kötelezô 
egyetemi felvételi vizsgát.

■ A fejlesztésben jelentôs
szerepet játszott az Országos

Közoktatási Intézet 
Értékelési és Érettségi 

Vizsgaközpontjának 1992-tôl
1996-ig tartó holland–magyar

projektje. Ennek keretében 
öt tantárgy (matematika, 

angol nyelv, biológia, 
anyanyelv és rajz-vizuális

kultúra) érettségi 
követelményeinek és 

feladattípusainak 
összehasonlító elemzését 

végezték el, új modellekrôl
számoltak be, és 

az eredményeket közzétették
a Mérés–értékelés–vizsga 

címû könyvsorozatban.

■ Megjelenik – a Nat 
bevezetésével összhangban 

– az érettségi vizsga 
reformjának koncepciója. 

Ez a koncepció említi elôször
– a sztenderdizálás igénye és

a tantárgyak rendszerének
megváltoztatása mellett 

– a kétszintû érettségi 
elképzelését. Mind 

a felsôoktatás, mind a tanári
szervezetek, mind 

a különbözô szakértôk 
fenntartásokkal fogadták 

a koncepciót. A felsôoktatás
a középiskolai képzés 

általánosan mûvelô jellegét
hangsúlyozta, a középiskolai

tanári szervezetek a 
„felsô középiskola” (az akkori

vizsgakoncepcióban a 11. és
12. évfolyam) tartalmi és

szerkezeti szabályozásának
problémáit emelték ki. 

■ Minden középiskolába 
eljutott az új koncepció. 

Fogadtatása egy  kérdôíves
vizsgálat adatai szerint 

kétarcú. A válaszolók nagy
arányban támogatta 

a standardizációt (60% igen)
– annak konkrét ismerete

nélkül –, kritikusan fogadták
viszont a vizsga két szintjét

(37% igen).

■ 1996. szeptember 1.
Hatályba lépett 

a közoktatásról szóló törvény
módosítása (1996. évi LXII.

törvény), amelynek 
9 szakaszában elôször 

szerepelt az érettségi vizsga
kétszintûsége. „Az érettségi

vizsga egyes tantárgyaiból
kétféle, eltérô szintû 

követelmények alapján 
tehetô vizsga.“

■ 1997. június.13. Életbe lép
az érettségi vizsgaszabályzat

kiadásáról szóló 100/1997.
(VI.13.) Kormányrendelet,

amely meghatározza az
érettségi vizsga elôkészítésé-

re, megszervezésére, lebo-
nyolítására, a jelentkezésre,
a vizsgázók teljesítményének

értékelésére, az érettségi
vizsgával összefüggô ügyviteli 

tevékenységre vonatkozó
szabályokat. Tartalmazza a

vizsgatárgyak megnevezését,
általános követelményeit,

meghatározza az érettségi
vizsga fajtáit,  és a vizsgázás

menetét. Rendelkezik 
a nemzeti, etnikai kisebbségi

nyelvû és a két tanítási 
nyelvû érettségi vizsgák 

sajátos szabályairól. 

1952

1996 1997

1992–1996

1853 1995



■ A közoktatási törvény 
módosítása kimondta többek

közt az iskolatípusokra 
készülô óratervek és 

kerettantervek, valamint az
érettségi vizsgakövetelmények

összehangolásának 
szükségességét, 

következésképpen a 11. és 12.
osztály tananyagait és 

képzési szerkezetét már nem
a vizsgakövetelmények, 

hanem a felmenô rendszerû
kerettantervek szabályozták. 

■ Lezajlik az ún. PISA-
vizsgálat. A PISA 2000 

vizsgálatban a magyar diákok
teljesítményének átlaga

gyengébb volt a nemzetközi-
nél. A kormány egy évvel 
elhalasztotta a kétszintû
érettségi bevezetésének 

határidejét a  26/2000.(II.11.)
rendelettel. Azok számára

tette kötelezôvé az új 
vizsgakövetelmények szerinti

vizsgát, aki tanulmányaikat 
a középiskola kilencedik 

évfolyamán „2001. 
szeptember 1-jén” kezdték
meg. (Az elôzô jogszabályi

szöveg 2000. szept. 1-jét 
jelölte meg.)

■ 2002. május 24. 
Az érettségi vizsga részletes

követelményeirôl szóló
40/2002. (V.24.) OM rendelet

kiadása. Az OM honlapján
megjelenik az emelt szintû
érettségi követelményrend-

szerének elsô fogalmazványa.

■ 2002 november 29. 
A Gimnáziumok Országos

Szövetsége közgyûlése 
megtárgyalta a kétszintû

érettségi jövôjével 
kapcsolatos kérdéseket.

■ 2003. február 7.
Az Oktatási Minisztérium
körlevélben tájékoztatja 

az igazgatókat a 2005-ben
bevezetendô kétszintû 

érettségi vizsgával
kapcsolatos teendôkrôl.

■ 2003. március 6. 
Az Országos Érettségi 

Vizsgabizottság megtárgyalja
a KÁOKSZI munkatársai 
által, illetve pedagógus 

szakmai szervezetek 
munkatársai által elkészített

követelmény-csökkentést. 
Az említett szervezetek 

az emelt szintû érettségi 
követelmények 

tantárgyankénti átlagosan 
25 %-os, a középszintû 
követelmények 10 %-os 

csökkentésére tettek 
javaslatot.

■ 2003. május
Próbaérettségi program. 

42 iskola – megyénként egy
gimnázium és egy 

szakközépiskola  
(Budapesten 2-2). 

■ 2003. október 3. 
Az OKÉV részletes, minden

kérdésre kiterjedô 
összefoglalót jelentet meg 

a kétszintû érettségivel 
kapcsolatban a Köznevelés

címû hetilapban.

2003

▼
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■ 2005. február 24.
Az Alkotmánybírósághoz 

fordul két szülôi szervezet,
azt kérve, hogy semmisítsék
meg a felvételi kormányren-
delet pontszámításra vonat-
kozó részét. A szülôk szerint

ugyanis a korábban 
érettségizettek 

igazságtalanul elônyt 
élveznek a most 

érettségizôkkel szemben. 
A Tüskevár Egyesület és a

Szülôi Közösségek szervezet
szerint „igazságtalan és

erkölcstelen“ módon 
élveznek elônyt a korábban

érettségizettek azokkal
szemben, akik idén érettsé-

giznek. Az eredményeket
ugyanis mostantól 

százalékosan határozzák
meg. Ezért elôfordulhat, 

hogy mivel a korábban 
érettségizettek ötös 

osztályzata 
automatikusan száz 

százalékot ér, a most 
érettségizôk kevesebb pontot

szereznek, mert az ô ötös
osztályzatukat esetleg csak

nyolcvan százalékos.
Másrészt kifogásolták azt is,

hogy  a korábban 
érettségizettek a régi és az új

vizsgájukból a számukra
kedvezô pontszámítási

részek “összesöprésével” az
új érettségizôknél

elônyösebb helyzetbe 
kerülhetnek.  

■ 2005. május 6. 
Reggel nyolc órakor 

a nemzetiségi nyelv és 
irodalom tárgyakkal 

megkezdôdtek a kétszintû
érettségi vizsgák.

■ 2005. május 9. 
Az oktatási tárca bejelentést

tett a nyomozó irodánál, mert
olyan információk jutottak a

minisztérium tudomására,
hogy a hétfôi magyar tételek

már elôzô este kikerültek egy
internetes oldalra – közölte

Sipos János közoktatási 
helyettes államtitkár 

az MTI-vel. A rendôrség 
szolgálati titok megsértése
miatt nyomozást rendelt el

az ügyben. 

■ 2005. május 10. 
A miniszterelnök és 

az oktatási miniszter 
találkozóján döntés született,

hogy az irodalom és 
matematika tantárgyak 

kivételével minden tárgyból
új feladatsorokat kapnak az

érettségizôk. 

■ Az oktatási miniszter 
a 2005. május 10-én 

megtartott matematika 
középszintû írásbeli érettségi

vizsga vizsgaeredményét
megsemmisíti, a vizsgázó:  

1. kérheti, hogy a középiskola
utolsó évfolyamának végén

2004 2005
■ 2004. tavasz Tanári 

kézikönyvek (tantárgyanként,
minta feladatsorokkal) 
megjelentetése az OM 

honlapján.

■ 2004. április Részletes 
tájékoztató levél és 

a Koordinátori kézikönyv 
kiküldése az iskoláknak

■ 2004. május OM tájékoztató
pedagógusoknak, szülôknek,

diákoknak.

■ 2004. május 17. 
6., 8. és 10. évfolyamos 

országos kompetenciamérés.
A résztvevôk iskolák száma:

3848. 
A részt vevô osztályok száma

14 667. 
A részt vevô diákok száma

338 628.

■ 2004. május 18. Minden 11.
évfolyamos diák 

próbaérettségin vett részt. 
A diákok választhattak 

a tantárgyak közül. 
Legtöbben a matematikát 

választották, 18.600 gyerek
középszinten, 6.900 pedig

emeltszinten írta meg 
a dolgozatot. Megállapítható

volt, hogy az új típusú, 
nemcsak a lexikális tudást
mérô feladatok megoldása
jobban ment a diákoknak.

■ 2004 október 8.
Az OM honlapján Kérdések

és válaszok a kétszintû 
érettségivel kapcsolatban

címmel új oldal indult.
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elért év végi osztályzatát 
ismerjék el középszintû 

matematika érettségi 
vizsgaeredménynek.   

2. kérheti, hogy a középszintû
írásbeli matematika érettségi

vizsgáját megismételhesse.
Az emelt szintû írásbeli
érettségi vizsga vizsga- 

eredménye érvényes.

■ 2005. július 12.
A szülôi szervezetek 

beadványa nyomán 
az Alkotmánybíróság 

megállapította: mulasztott 
a kormány, amikor a felvételi

pontok számításában 
igazságtalan elônyt adott 

a korábban 
érettségizetteknek.

Az ide vonatkozó 
rendeleteket azonban nem

semmisítik meg, mert az 
alkotmánybírák szerint 

az anarchiát okozna. 

■ 2005. szeptembere 
Az OKÉV Fôigazgatósága 

elvégezte a központi és 
az egyes regionális 

igazgatóságoktól érkezô 
tapasztalatok 

összefoglalását. Az érettségi
vizsgatárgyaival kapcsolatban

beérkezett szakmai 
véleményeket a tételkészítô

bizottságokhoz 
továbbították, a felvetett és
megvalósítható javaslatok 

a tételkészítés 

során beépülnek az egyes
tantárgyi rendszerekbe, 

vizsgaleírásokba.

■ Elkészültek az egyes 
tantárgyi gyorsjelentések az

OKI részérôl, a 
vizsgaeredmények személyes

adatoktól megtisztított 
adatbázisával a 2004/2005.

tanév május-június 
idôszakában tett érettségi

vizsgák eredményeirôl 
(Magyar nyelv és irodalom,

Matematika, Történelem, 
Angol nyelv, Német nyelv,

Francia nyelv, Fizika, Kémia,
Biológia, Földrajz, 

Informatika, Rajz és 
vizuális kultúra). 

■ 2005. október 20-21. 
Az OKI ôszi szakmai 

konferenciája, amelynek 
témája az új érettségi hatása

az iskolakezdéstôl 
a záróvizsgáig volt.

■ 2005. novembere
Az OKI – kapcsolódva a

gyorsjelentésekben foglal-
takhoz – mélyelemzéseket

készített a tantárgyi vizsgák
tartalmi követelményeinek

teljesülésérôl, így 
kutatásokkal alátámasztott,

megalapozott módosítási 
javaslatok tehetôk a jövôbeli

vizsgák, vizsgaleírások, 
pontozások változtatására

(40/2002 OM rendelet 

változtatása) a 12 tantárgy
esetében. 

■ 2005. decemberéig
A kétszintû érettségivel 

kapcsolatos tanári 
továbbképzéseken (közép- és

emelt szintû vizsgáztató, 
elnök, jegyzô) két év alatt 

18 979 tanúsítványt állított ki
a Sulinova Kht.

■ 2005. december 7. 
Megjelent a Magyar 

Közlönyben a 2005. május-
júniusi és ôszi érettségik 

tapasztalatai alapján
a 256/2005. (XII. 7.) 

kormányrendelet, amely 
módosította az érettségi 

vizsga vizsgaszabályzatának
kiadásáról szóló 100/1997. 

(VI. 13.) kormányrendeletet 
és az Országos Közoktatási

Értékelési és 
Vizsgaközpontról szóló

105/1999.(VII. 6.) 
kormányendelet 

legfrissebb módosítása.

■ A kormány az államilag 
finanszírozott hallgatói 

összlétszámot a 2006-os évre
– a 2005. évihez hasonlóan 

– 62. 000 fôben határozta
meg. A felsôfokú 

szakképzésre felvehetôk 
létszámát 12.500 fôben, 

az alapképzésre felvehetôk
létszámát 45.000 fôben, 

az osztatlan képzésre 
felvehetôk létszámát 

4500 fôben határozza meg. 
A 62.000 fôbôl nappali 

tagozaton 54.500, esti és 
levelezô tagozaton 7500 fô

kezdheti meg tanulmányait.

■ A 2006-os felsôoktatási 
felvételire a jelentkezési 

lapokat már elektronikusan
is ki lehet tölteni.

■ 2006. március 7.
Megjelent az oktatási 

miniszter 7/2006. (III.7.) OM
rendelete az érettségi vizsga

részletes követelményeirôl
szóló 40/2002. (V.24.) OM

rendelet legfrissebb 
módosításáról , annak 

a folyamatnak a részeként,
hogy új vizsgatárgyakkal

és/vagy vizsgatárgyak 
vizsgaleírásának módosítá-
sával egészült ki az elmúlt

évek során a 40/2002. (V.24.)
OM rendelet. Jelenleg 98

érettségi vizsgatárgy 
található a listán.

2006
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11. Az érettségizô diákok miután leérettségiztek, újra le
kellett vizsgázzanak az egyetemi felvételin. A kétszeres vizs-
ga túlzott pszichikai terhelést, következésképp gyengébb
teljesítményt eredményezett.
12. Ahhoz, hogy a sikeres egyetemi felvételihez szükséges
magas pontszámot elérjék, a tanulóknak minden tantárgy-
ból kiváló eredményt kellett elérniük. Ez maximalista, irreá-
lis követelmény.
13. A minden tantárgyból sikeres érettségi és felvételi vizsga
célképzete a középfokú oktatást a lexikális ismeretek gyak-
ran eltúlzott mértékû sulykolására kényszerítette. Ezzel ugyan-
akkor megakadályozta, hogy a felnôtté válás szempontjából
kulcsfontosságú tinédzser években az iskola kellô energiát
fordíthasson az önállóan gondolkozó, kritikus szellemiségû,
problémamegoldó, kreatív, együttmûködô személyiség ki-
alakítására.
14. Az érettségi vizsga követelményrendszere nem volt egy-
értelmûen meghatározva.
15. Iskolánként, sôt osztályonként, tanáronként, vizsgabi-
zottságonként különbözô vizsgateljesítményért lehetett azo-
nos érdemjegyet kapni.
16. A különbözô régiókban elhelyezkedô iskolák tanulói kö-
zött továbbtanulási szempontból markáns különbség kelet-
kezett.
17. A felkészítô és a vizsgáztató pedagógus azonos személy
volt, ez tág teret nyitott a szubjektivizmusnak.
18. Nem volt gyakorlat az elôrehozott érettségi vizsga. Ennek
következtében a diákok bizonyos tárgyakból (földrajz, ének-
zene, nyelvek stb.) nem akkor vizsgáztak, amikor a tárgyakat
tanulták, hanem esetleg évekkel késôbb, ugyanakkor nem volt
lehetôség arra, hogy a különbözô tárgyakból korábban letett
érettségi vizsga eredményét a következô évben a diákok ki-
javíthassák.
19. A vizsgaeredmények csak az ötfokozatú skála beosztá-
sát tükrözték, nem volt mód a tudás-különbségek finomabb
kifejezésére az osztályzatban.ételi pontokká átszámíthatók.

A hagyományos érettségi problémái
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11. A kétszintû érettségi vizsga bevezetésével megszûnt az
egyetemi felvételi vizsga. Ezzel megszûnt a kétszeri vizsgáz-
tatás.
12. A kétszintû érettségi vizsga bevezetésével érdemben
szélesedik a vizsgázó diák szabadsága. Aki a felsôfokú szak-
képzésben kívánja folytatni a tanulmányait, vagy nem kíván-
ja azokat folytatni, esetleg olyan felsôfokú intézménybe je-
lentkezik, amelyik nem igényel emelt szintû vizsgát, megte-
heti, hogy csak a hagyományos érettséginek megfelelô kö-
zépszintû vizsgára vállalkozik.
13. Az érettségi vizsga tekintélye érdemben megnövekedik
az emelt szintû vizsga színvonalának megfelelôen.
14. A sikeres egyetemi felvételhez elegendô csak a felsôok-
tatás által elvárt tárgyakból emelt szintû vizsgát tenni.
15. Az új típusú érettségi követelményei pontosan meghatá-
rozottak.
16. Az új típusú érettségi vizsga követelményei nemcsak
sztenderdizáltak, új típusúak is. A lexikális tudás mérése
mellett a problémamegoldó gondolkodást, a kreativitást is
értékeli. Ezzel a vizsga – az egész középfokú oktatásra gya-
korolt hatása következtében – felszabadítja a gimnáziumi és
középiskolai éveket a lexikális ismeretek nyomasztó sulyko-
lása alól, és lehetôséget teremt a sokoldalú személyiségfej-
lesztésre.
17. A vizsgáztatás emelt szinten független bizottságok elôtt
zajlik. Ezzel az összeférhetetlenség ennél a vizsgánál meg-
szûnt.
18. A vizsgarendszer nyitott, kontrollálható, objektivitásra
törekvô, sztenderdizált.
19. Az új típusú érettségi vizsgán szerezhetô érdemjegyeket
százalékos arányban is kifejezik. Ezzel sokkal pontosabb ér-
tékelésre nyílik lehetôség.
10. Az új típusú vizsgán szerezhetô pontok egyetemi felvé-
teli pontokká való átszámítása áttekinthetô, egyszerû, kö-
vethetô.

A kétszintû érettségi vizsga elônyei
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A KÖZÉP- ÉS EMELT SZINTÛ VIZSGA JELLEMZÔI

Értékelés

Az írásbeli 

vizsgateljesítmény 

értékelése

A szóbeli 

vizsgateljesítmény 

értékelése

Az összteljesítmény

pontszámának 

átváltása osztályzatra

Központi feladatsorok.

Helyi értékelés 

a központi javítási-

értékelési útmutató

alapján 

A követelmények 

alapján összeállított

helyi tételsor. A helyi

vizsgabizottság 

tagjaként a kérdezô 

tanár javaslatot tesz az

értékelésre

A vizsgaszabályzatban

rögzített skála alapján

Központi feladatsorok.

Értékelés a központi 

javítási-értékelési útmuta-

tó alapján (emelt szinten

központilag is javítják)

A követelmények 

alapján összeállított

központi tételsor. 

Független, külsô 

háromfôs tantárgyi 

bizottság értékel*

A vizsgaszabályzatban

rögzített skála alapján 

Középszint Emelt szint

*A jogszabály szerint az emelt szinten a szóbeli vizsgáztatói szerep 30 órás

akkreditált továbbképzésen szerzett tanúsítványhoz van kötve.

Forrás: Horváth Zsuzsanna – Lukács Judit A kétszintû érettségi vizsga

ÖSSZEHASONLÍTÁS

A korábbi érettségi és

felvételi jellemzôi

Kétszer kellet vizsgázni

Visszaható hatás: a középiskolai ok-

tatást minden tárgyból maximalista

jellegûvé formálta, és ez a maxima-

lizmus alapvetôen a lexikális 

ismeretek bevésésére irányult

Nem volt sztenderdizált

A felkészítô és a vizsgáztató 

pedagógus azonos személy

A vizsgaeredmények nehezen voltak

pontokká átszámíthatóak

Az érettségi szelekciós tényezô volt,

mert a gimnazisták 39 %-a, 

a szakközépiskolások 25 %-a járt

valamilyen fizetôs felvételi 

elôkészítôre

A vizsga eredménye külföldön 

nehezen volt honosítható 

Közvetlen munkaerô-piaci 

elismertsége nincs

Az érettségi vizsgán elért eredmény

felsôoktatási felvételi alapja, vagyis

a kétszintû érettségi megszünteti 

a felsôoktatási  felvételi vizsgát

Az értékelési rendszer új típusú

(képességeket, kreativitást, készsé-

geket is mér a lexikális ismereteken

kívül), tehát emberközpontúbbá

emeli a középiskolai oktatás egészét

Követelmények jogszabályokban

rögzítettek. Objektivitásra törekszik,

a követelmények, a feladatlapok

sztenderdizáltak

A vizsgáztatás (emelt szinten) 

független

A vizsgarendszer nyitott, a pontszámí-

tás áttekinthetô, számonkérhetô, vala-

mennyi tantárgyra egységes

A vizsgarendszer nyitott, a pontszá-

mítás áttekinthetô, a pontozás 

számonkérhetô. A felvételi vizsga

megszûnésével ezek a tanfolyamok

okafogyottakká válnak, ezért a 

szegényebb diákok elôtt is 

ugyanolyan esélyek nyílnak, mint 

tehetôsebb társaik elôtt

A vizsga EU-kompatibilis

Az idegen nyelvi érettségivel emelt

szinten ingyenesen nyelvvizsga

szerezhetô. Az informatika ötös

érettségi ECDL vizsgát ér

A kétszintû érettségi

jellemzôi

2005

Idén érettségizôk száma 114 986 fô

Idén felvételire jelentkezôk száma 150 076 fô

Az államilag finanszírozott képzés kerete 62 ezer fô

Az államilag finanszírozott nappali képzésre felvettek 

között a régi érettségizettek aránya tavaly 30,8 százalék

Az államilag finanszírozott nappali képzésre felvettek 

között a régi érettségizettek aránya idén 30,9 százalék

Az érettségi ügyét évtizedek óta problémaként tartja szá-
mon a pedagógustársadalom és a szélesebb közvéle-
mény is. A folyamatosan újra meg újra fellobbanó vi-

tákban az álláspontok rendkívül távol estek egymástól, és gya-
korlatilag nem közeledtek. Az egyik oldalon az érettségi tekin-
télyének növelését követelték, a másik oldalon pedig a létjogát is
megkérdôjelezték.

Volt, aki úgy tekintett az érettségi vizsgára, mint a régmúltból
ittragadt kövületre, amelyet csak a nosztalgia tart életben – rá-
adásul ez a nosztalgia egy olyan világra tekint vissza, amelyben
a társadalomnak csak egészen kis hányada juthatott el eddig a
vizsgáig, és miután letette azt, tekintetes úrnak számított. Egy
olyan világban, ahol nem arra törekszünk, hogy az embereket



kasztszerû különbségek válasszák el egymástól, illetve egy
olyan oktatási rendszerben, amelyikben az értelmiségivé válás
ajtaját az egyetemi felvételi vizsga nyitja meg: az érettséginek
nincs racionalitása.

Mások szerint éppen ellenkezôleg, az egyetemi felvételi vizs-
gának nincs racionalitása, hiszen az érettségi pont azt igazolja,
hogy a maturandus elnyerte a jogot a felsôfokú tanulmányok
folytatására. Az érettségi eszerint a logika szerint azért fonto-
sabb, mint az egyetemi felvételi vizsga, mert nem csak egy
szakirányú felkészültséget mér, hanem a középfokú tanulmá-
nyokat lezáró vizsgaként az általános mûveltség egészét méri, s
ilyen értelemben az érettségi vizsga tartja fenn a nem-
zet kulturális egységét.

Azok, akik nem a vizsga létét vagy nemlétét kí-
vánták mérlegre tenni, hanem a vizsga minôsé-
gét, szintén nagyon súlyos, ezúttal szakmai ki-
fogásokat hangoztattak. Mivel az érettségi köve-
telmények nem voltak egységesítve, ugyan-
azért a teljesítményért az egyik vizsgázó az
egyik gimnáziumban sokkal jobb jegyet kapha-
tott, mint a másikban, s ez az igazságtalan különb-
ség felvételi pontokra lefordítva sorsdöntô lehetett.

Az érettségin már csak azért sem lehetett egységes kö-
vetelményrendszert érvényesíteni, mert a dolog lényegét te-
kintve nem volt ilyen. A rendszerváltás óta egyetlen kormány
sem vállalkozott arra, hogy szinte jogi precizitással meghatá-
rozza az érettségi követelményeket, hanem rendkívül puha
szövegek születtek, amelyek a tanári szubjektivitásnak széles
teret nyitottak.

A tanári szubjektivitás pedig egyáltalán nem elhanyagolható
tényezô egy olyan vizsgán, amelyen a felkészítô tanár a vizsgáz-
tató. Sok államban, így például a német tartományok egy részé-
ben, vagy Franciaországban arra törekednek az oktatásügyi ha-
tóságok, hogy a vizsgáztató pedagógus lehetôleg más városból
érkezzen, arra pedig, hogy ugyanabból az iskolából kerüljön
ki, még gondolni sem lehet. Nálunk nemcsak ugyanabból az
iskolából kerül ki a vizsgáztató tanár, hanem éppen ô az, aki a
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Érettségi: 
újra fontos vizsga 3

Érettségi: elavult, merev, nem sztenderdizált, afunkcionális

A változtatás indokai

gyereleket az érettségire felkészítette. Mégha nem is feltételez-
zük, hogy szándékos elfogultság befolyásolná a tanár ítéletét a
vizsgán, a helyzetet akkor sem lehet másnak, mint összeférhe-
tetlennek nevezni. 

Nem segít a dolgon a függetlenséget, pártatlanságot, tárgyila-
gosságot, objektivitást, sztenderdizált szemléletet (elvileg) ér-
vényesíteni hivatott elnök sem, mert a gyakorlatban az elnök a
vizsgáztató kollégát érvényesülni hagyja, nem veszi át tôle a
vizsga vezetését, legfeljebb egyszer-egyszer lép közbe.

Mindezek a fenntartások azonban elhanyagolhatóak ahhoz a
két alapproblémához képest, amelyeket, mivel a rendszer lénye-

gébôl fakadtak, a legáldozatosabb, legönfeláldozóbb pe-
dagógiai munkával sem lehetett ellensúlyozni.

Az elsô probléma a következô volt: a diák gyors
egymásutánban kétszer vizsgázik. Elôször leteszi
az érettségit, utána nekifut az egyetemi felvéte-
linek. Ez stresszes helyzet, fölöslegesen meg-
terheli a gyerekeket, és arra kényszeríti ôket,
hogy amit az elôzô vizsgára már egyszer meg-

tanultak, azt most „áttanulják”, mert egészen
más szempontból kellett vizsgázni például iroda-

lomból a jogi kari felvételin, mint az érettségin, bio-
lógiából az orvosi egyetem felvételi vizsgáján, mint az

érettségin s így tovább. A nem sztenderdizált, szubjektivitással
terhelt, indokolatlanul nagy stressz alatt végrehajtott vizsgák
során a diákok sokkal rosszabbul teljesítettek, mint amennyire
egyébként képesek lettek volna, és a továbbtanulást eldöntô
vizsgasorozat ezért irreális eredményeket hozott.

A másik, talán még súlyosabb probléma pedig abban állt,
hogy a középiskola harmadik-negyedik évében, de gyakran
már korábban  is, tulajdonképpen erre a záró vizsga-sorozatra
történt a felkészítés. Ez a helyzet a lexikális ismeretek túlhang-
súlyozását eredményezte a sokkal fontosabb képességfejlesztés
és kreativitás-kibontakoztatás rovására.

Röviden összefoglalva: az érettségi rendszere rugalmatlan, el-
avult, afunkcionális volt, és ezen érdemben 2005-ig nem sike-
rült változtatni. 

A záróvizsga

korszerûsítése

hummanizálja 

a középfokú oktatás

egészét
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Igazságos pontszámítás a felsôoktatási felvételiknél
2006-os változások a felvételi pontszámításban:
■ Magasabb a minimum követelmény, hiszen a korábbi 72
helyett 2006-tól a felvételhez szükséges minimum pont-
szám 78.
■ A felsôfokú szakképzésben az alsó ponthatár 60-ról 72
pontra emelkedik. E két változtatás célja, hogy emelkedjen
a minimális minôségi követelmény a felsôoktatásba beju-
tókkal szemben. 

Változott a többletpontok rendszere: cél az esélyegyenlôség
javítása

Kötelezô többletpontok.

1. Emelt szintû érettségiért – maximum 14 pont
A felsôoktatási intézmények az egyes képzéseknél jelent-
kezési feltételiben meghatározzák, hogy mely érettségi tár-
gyat-, vagy tárgyakat kell avagy lehet választani a szerzett
pontok kiszámításához. 
Ha ezen tárgyak valamelyikébôl emelt szinten legalább kö-
zepes eredményt ér el a jelentkezô, akkor 7 többletpont jár. 
Fontos új szabály, hogy azért és csak azért az emelt szintû
vizsgáért jár a többletpont, amelyikbôl a jelentkezô szerzett
pontjait számolják!!! 
Ennek megfelelôen többletpont legfeljebb két emelt szin-
ten teljesített tantárgyi vizsgáért adható, így lehet 14 több-
letpontot szerezni.
Új, 2006-os szabály, hogy amennyiben az adott képzés ese-
tében csak egy érettségi vizsgatárgy szerepel kötelezô fel-
vételi feltételként, akkor azért önmagában jár a 14 többlet-
pont. 
Nem lehet olyan tárgy emelt szintû vizsgájával többletponthoz
jutni, amely az adott képzés esetében nem szerepel kötelezô,
vagy választott tárgyként az adott felsôoktatási intézménynél.

2. Nyelvtudásért – maximum 20 többletpont
A felsôoktatási intézmények legfeljebb két államilag elis-
mert, vagy azzal egyenértékû nyelvvizsgáért nyelvvizsgán-

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
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IGAZSÁGOS PONTSZÁMÍTÁS A FELSÔOKTATÁSI
FELVÉTELIKNÉL

ként középfokú C típusú nyelvvizsga esetén 7 pontot,  felsô-
fokú C típusú nyelvvizsga esetén 10 pontot adnak. 
Egy adott idegen nyelvbôl a jelentkezô döntése alapján
vagy az emelt szintû érettségiért, vagy a nyelvvizsgáért kap-
ható többletpontot számítják. 2008-tól kezdve 20-ról 10-re
csökken a nyelvvizsgákkal elérhetô többletpont mennyi-
sége.

3. Tanulmányi verseny – maximum 24 többletpont
Abban, és csak abban az esetben, ha a megcélzott szak-,
szakirány azonos a tanulmányi verseny szakmaiságával, 24
többletpontot kell adni annak, aki olyan tanulmányi verse-
nyen ért el jó eredményt, ahol a versenyeredmény alapján
emelt szintû 100 %-os érettségi osztályzatot kapott. 

Intézményi döntés alapján adható többletpontok.

1. Szakirányú szakképesítésért, OKJ bizonyítványért maxi-
mum 7 pont.
2. Sportteljesítményért maximum 5 pont.
3. Országos Innovációs Versenyen, illetve Középiskolai Tu-
dományos Diákkörök Versenyén elért eredményért.
Új elem, hogy a Középiskolai Tudományos Diákkörök Or-
szágos Konferenciája versenyein elért helyezésekért is jó-
váírhat a felsôoktatási intézmény többletpontot. A nagydí-
jasoknak 5 pont, az elsô díjasoknak 3 pont adható.

2005 óta a felvételi folyamatban maximum 24 többletpont
számítható, függetlenül attól, hogy ennél esetleg többet is
szerez a jelentkezô.
Államilag finanszírozott létszámkeret 2006-ban.

A 2005. évihez hasonlóan – 62 000 fô 
Ezen belül a felsôfokú szakképzésre felvehetôk létszámát
12 500 fôben, az alapképzésre felvehetôk létszámát 45 000
fôben, az osztatlan képzésre felvehetôk létszámát 4500 fô-
ben határozta meg a kormány. A 62 000 fôbôl nappali tago-
zaton 54 500, esti és levelezô tagozaton 7500 fô kezdheti
meg tanulmányait.
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Tulajdonképpen miben új ez az érettségi rendszer, miért fon-
tos a számunkra? Új elôször is azért, mert – ha nem is
teljeskörûen, hiszen a középszintû érettségi vizsga to-

vábbra is annak a középiskolának, gimnáziumnak a hatókör-
ében áll, ahol a diák a tanulmányi éveit végigdolgozta – de leg-
alábbis az emelt szintû vizsgákra vonatkozóan a mérést kivette
az érintett intézmény kezébôl. Ennek a változásnak sokféle kö-
vetkezménye lehet. Az egyik – s leginkább erre irányult a figye-
lem –, abban áll, hogy a mérés objektívebbé és sztenderdizál-
tabbá válik, illetve válhat. Ez egyébként legkevésbé sem csak
magyar sajátosság, a világ ebbe az irányba halad. A gazdasági-
lag fejlett világ jónéhány országában teljesen természetes,
hogy független bizottság elôtt tesznek vizsgát a diá-
kok, s az a pedagógus, aki felkészítette ôket, még
abba az épületbe sem teheti be a lábát, ahol az
vizsga zajlik. Ennek a változásnak kétségtelenül
megvan az a hatása, hogy a vizsga nemcsak a diá-
kot méri, hanem a pedagógust is. 

A másik, rendkívül fontos és jelentôs, és szintén a
világ változásainak fôáramába illeszkedô jellegzetessége
az új vizsgának, hogy a segítségével megszûnik a hagyományos
egyetemi felvételi vizsga. Más, volt szocialista országokban is
ezen az úton halad a fejlôdés. Ennek egyik nyilvánvaló oka az,
hogy az egyetemi felvételi vizsga nemcsak ideológiai szûrôként
funkcionált, hanem a társadalmi mobilitás befolyásolásának
sajátos eszköze is volt. Az a kiváltságos réteg, amelyik a pártál-
lam idején érdekeit az oktatásügyben is képes volt érvényesíte-
ni, az egyetemi továbbtanulási lehetôségeket is ellenôrizni kí-
vánta. A piacgazdaság és a politikai demokrácia viszonyai kö-
zött viszont az az érdekünk, hogy ez az átmenet minél zökke-
nômentesebb, minél széleskörûbb legyen, hiszen az ország
gazdasági felemelkedése, piaci versenyképessége igen jelentôs
mértékben függ az ország szellemi kapacitásától.

Ez a változás azt az egyébként óriási lehetôségeket magában
rejtô következményt hozza magával, hogy a gimnáziumi-kö-

zépiskolai pedagógiai munka céljai közül az egyetemi felvételi-
re való felkészítés tulajdonképpen kiesik, s helyébe az érettsé-
gire való felkészítés lép.

Az érettségi vizsga – a dolog természetébôl fakadóan – a kö-
zépiskolai tananyagra épül, míg az egyetemi felvételi vizsga so-
rán a bizottság nem elsôsorban arra volt kíváncsi, hogy a jelent-
kezô mennyire ismeri a gimnáziumi anyagot, hanem hogy
mennyire látszik alkalmasnak a választott pályára. Nyilvánvaló-
an egészen másképpen felvételizett például magyar irodalom-
ból az, aki bölcsészkarra jelentkezett és az, aki a jogi karra. 

Az új szituáció lehetôvé teszi, hogy a gimnáziumi, a középis-
kolai évek során a pedagógusok az eddiginél nagyobb fi-

gyelmet fordítsanak a személyiség kibontakoztatására,
közösségépítésre, a kreativitás fejlesztésére, a képes-
ségek megalapozására, illetve azokra a mûveltségte-
rületekre, amelyeket az egyetemi felvételi nem ér-
zékel, viszont az élethez – már a gimnazisták életé-
hez is! – felmérhetetlenül fontosak. Ilyen például a

mentálhigiéné, vagy a droggal, a szerelmi élettel, a
családi élettel kapcsolatos kérdések köre. Ilyen a média-

ismeret – hiszen a „gyerekek” az érettségi letétele után válasz-
tópolgárrá válnak, s elsôsorban a médiából szerzik be azokat az
ismereteket, amelyek segítségével az ô sorsukat is meghatáro-
zó döntést meghozzák: szükséges, hogy megfelelôképpen tud-
ják kezelni-értelmezni a média által rájuk zúdított információ-
tömeget. 

Az érettségi követelmények újtípusú meghatározása nagyon
régóta váratott magára. Erre tulajdonképpen a rendszerváltás
pillanatában sort kellett volna keríteni. A különbözô kormá-
nyok féltek ettôl a feladattól, tologatták-halasztgatták. Nem vé-
letlenül féltek, hiszen az ilyen nagyhorderejû változások min-
denképpen érdeket sérthetnek, s nem tudhatni, a magát eg-
zisztenciálisan veszélyben érzô, a múltban biztosan eligazodni
tudó, de az újtól szorongó ember milyen módon próbál ér-
vényt szerezni érdekeinek.

Érettségi: 
újra fontos vizsga 3

Sztenderdizált, korszerû, távlatos

Megszûnik

az egyetemi 

felvételi 

vizsga
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Elôzetes aggályok, beválási
mutatók

ÉRETTSÉGI VIZSGAEREDMÉNYEK

Év Összesített érettségi átlag az osztályzatokból

2001 3,44
2002 3,48
2003 3,52
2004 3,66

Akétszintû érettségi vizsga bevezetése elôtt a szakmai
közvélemény egy része is attól félt, hogy az új érettségi
vizsga bevezetése miatt zavar keletkezik majd az egye-

temi-fôiskolai továbbtanulás folyamatában.
Ezt a jóslatot két kiindulópontra alapozták. Egyrészt a 2004-

ben megtartott próbaérettségi eredményei gyengébbre sikerül-
tek a vártnál, másrészt azt prognosztizálták sokan, hogy a fia-

talok nem tudják helyesen megválasztani, középszintû vagy
emeltszintû vizsgára jelentkezzenek-e, s ezért a kelleténél ke-
vesebb pontot gyûjtenek majd.

A próbaérettségi eredményei valóban elgondolkodtatóak vol-
tak. A tárca nem elôször végeztetett ilyen próbavizsgát, éppen
a követelmények sztenderdizálása céljából. Ennek alapján kö-
vetkeztetést levonni még korai volt, hiszen az „éles érettségi”
követelményei éppen aszerint változtak, hogy miképp birkóz-
tak meg a próbafeladatokkal a 11. osztályba járó fiatalok. Ugyan-
akkor azt is számításba kellett venni, hogy ez a próbaérettségi
tét nélküli futam volt, a diákok nem is fektettek akkora ener-
giát a felkészülésbe, és nem összpontosították úgy a figyelmü-
ket, mint a valódi, a sorsdöntô vizsga esetében. Az eredmények-
rôl a mellékelt grafikonok magukért beszélnek. A politikai mo-
tivációjú kritikák szerint a 2004-es tapasztalatoktól megretten-
ve a tárca túl könnyûre kalibrálta a tételeket. Fontos hangsú-
lyozni, hogy például a középszintû érettségi szóbeli vizsgájának
tételeit nem az OM állítja össze, hanem az iskolák maguk.

Ami a közép- és emeltszint megválasztását illeti, ott valóban
jogos szorongással tekinthettünk az események elé. Félô volt,
s ez a félelem bizonyos mértékig beigazolódott, hogy a diákok
és pedagógusok egyaránt „túlbiztosítanak”, vagyis nem koc-
káztatják meg az emelt szintû vizsgát. Kiderült: ez néhány nép-

VÉLEMÉNY
A pedagógusok többsége évtizedeken keresztül igyekezett lelki-
ismeretesen megfelelni a felsôbb iskolafokról jövô elvárásoknak,
és ennek következtében hihetetlen mennyiségû lexikális 
ismeretet zúdított a gyerekekre. Magyarországon évtizedekig
az iskolának tanultunk, csak azokon a felméréseken 
szerepeltünk jól, amelyek az iskola által kért tudást mérték.
Az ismeretek gyakorlati alkalmazásának hiányosságaira 
a PISA 2000 kutatás mutatott rá. A változtatás nem könnyû,
mert ez nálunk nem csak szakmai, hanem sokszor sajnos 
politikai kérdés is. Például az egyik politikai párt kulturális
tagozata az idei nyolcadikos központi anyanyelvi írásbeli
felvételi elsô – szövegértési, TV-mûsorokhoz kapcsolódó – fel-
adata kapcsán kiadott egy közleményt, hogy az Oktatási Mi-
nisztérium az érettségi feladatok közé csak a nemzeti kultúrk-
incsünk megfelelô elemei közül válasszon témát. Én nagyon 
szerencsétlen dolognak tartanám, ha a feladatsorokat 
összeállító szakembereknek négypárti konszenzusra kellene
törekedniük annak eldöntéséhez, hogy egy 
olvasás-szövegértési feladatban a bajai halászlé vagy 
a bécsi szelet receptje szerepeljen-e inkább.  

Sipos János helyettes államtitkár, OM
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szerû szakon hibás taktika volt, a sikeres felvételihez hiányzott
a többletpont, amit tudásuk alapján az emelt szinten elérhettek
volna A jelenség arra hívta fel a pedagógusok és a felvételizôk
figyelmét, hogy a következô években sokkal  körültekintôbben
kell mérlegelniük, kinek milyen szintû vizsgát érdemes válasz-
tania.

Végeredményben az sem lett volna meglepô, ha egy ilyen
horderejû változtatásnál, ilyen bizonytalansági tényezôk mel-
lett a korábbi évek érettségi eredményeihez képest szignifikáns
eltérések mutatkoznak, de nem mutatkoztak. A tapasztalatok
alapján azonban néhány ponton módosítani kellett a rend-
szert. Ezek közül a legjelentôsebb, hogy a nyelvvizsgáért a kö-
vetkezô években is elônyt jelent az egyetemre való bejutás
szempontjából a nyelvtudás, de 2008-tól nem olyan nagyot,
mint 2005-ben, hiszen csökken az érte kapható többletpont.

Összefoglalva, a kétszintû érettségi – köszönhetôen a pedagó-
gusok felkészítésének, a vizsgát vezérlô szoftver színvonalá-

Érettségi: 
újra fontos vizsga 3

PONTSZÁM-ÁTSZÁMÍTÁSI RENDSZER

Érettségi 
eredmény (%)

90-100 5 5 30 
85-89 5 5 29  
80-84 5 5 28
75-79 4 5 27  
70-74 4 5 26  
65-69 4 5 25 
60-64 4 5 24  
55-59 3 4 23 
20-24 2 2 16  

Középszint Emelt szint Felvételi
pontszám

Jónak tartom, ahogy a kétszintû nyelvi érettségi 

vizsgán felmérik a különbözô készségeket. A szóbeli is

jobb, mint a régi, színvonalában közelít a nyelvvizsgához.

Az emelt szintû vizsgára nehéz szóbelije miatt viszont

nem jelentkeznek sokan.

Horváthné Szûcs Márta angoltanár, Szeged

nak, a követelmények pontos kallibrálásának, a minden rész-
letre kiterjedô aprómunkának, tehát röviden a megfelelô elô-
készítésnek sikeresen vizsgázott.

Ez a siker hajszálon múlt, mert a középszintû írásbeli feladat-
lapok idô elôtt nyilvánosságra kerültek.  Annál megnyugtatóbb
érzés, hogy a kétszintû érettségi, amelyik a közoktatási reform
egyik legfontosabb eleme, szakmailag kiállta az elsô próbát.
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REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

FELSÔOKTATÁSBA FELVETTEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA

2002 2003 2004 2005

ezer
■ alapképzés, nappali tagozat, államilag finanszírozott képzés

■ várhatóan felvett (összes)

FELSÔOKTATÁSBA JELENTKEZÔK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA

2002 2003 2004 2005

ezer
■ alapképzés, nappali tagozat, államilag finanszírozott képzés

■ összes jelentkezett

EMELT SZINTÛ ÉRETTSÉGI EREDMÉNYEK*

KÖZÉPSZINTÛ ÉRETTSÉGI EREDMÉNYEK*

gimnázium (n=212) szakközépiskola (n=18) vegyes (n=151)

gimnázium (n=603) szakközépiskola (n=422) vegyes (n=257)

73.97%

64.94%
69.78%

75.34%

43.36%

57.93%

százalék

százalék

*iskolatípusok szerint, (n=318)

*iskolatípusok szerint, (n=1282)
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Az értékelés mindkét szinten vizsgatárgyanként történik.
Az elégséges alsó határa mind közép-, mind emelt szinten
az elérhetô pontszám 20%-a, azzal a megszorítással, hogy
a tanulónak a vizsga sikeres teljesítéséhez minden egyes
vizsgarészen (például írásbelin és szóbelin egyaránt) 
külön-külön is legalább 10%-os teljesítményt el kell érnie.
A vizsgán elért pontszámot az elérhetô pontszám 
százalékában fejezik ki. A vizsga minôsítését ez 
a százalékérték és az ennek alapján kiszámított 

érdemjegy együttesen alkotja. A százalékértékek és 
az osztályzatok megfeleltetése nem azonos a két szinten.
Ugyanaz a százalékérték emelt szinten általában jobb 
osztályzatnak felelt meg, mint középszinten. 

A kétszintû érettségi vizsga bevezetése elôtt tett 
(„régi típusú”) tantárgyi érettségi vizsga 2005-tôl kezdve
középszintû vizsgának minôsül, és az érdemjegyek 
az új rendszerben az alábbi százalékos teljesítésnek 
felelnek meg:

a) jeles (5) 100 %,
b) jó (4) 79 %,
c) közepes (3) 59 %,
d) elégséges (2) 39 %.

Tehát például egy „régi” típusú 4-es matematika érettségi
2005-tôl kezdve a továbbtanulás szempontjából 
79%-os 4-es középszintû érettségit ér. Az érettségi 
bizonyítványban minden egyes vizsgatárgyból feltüntetik 
a vizsga szintjét, érdemjegyét és a százalékos 
teljesítményt. Például: „fizika emelt szint, 62%, jeles (5)”. 
A százalékok alapján számolható ki a felsôoktatásba 
való bejutásnál fontos „szerzett pont”.

Érettségi: 
újra fontos vizsga 3

Az érettségi vizsga értékelése

KÖZÉPSZINT OSZTÁLYZAT 
80%–100% = 5
60%–79% = 4
40%–59% = 3
20%–39% = 2
0%–19% = 1

EMELT SZINT OSZTÁLYZAT 
60%–100% = 5
47%–59% = 4
33%–46% = 3
20%–32% = 2
0%–19% = 1



Afelsôoktatási felvételi vizsga Magyarországon 2005-ben
megszûnik, szerepét a kétszintû érettségi vizsga veszi át.
Ez a változás végre megteremti a lehetôségét annak,

hogy a diákoknak a sikeres továbbtanuláshoz elegendô a közép-
iskolai követelmények megfelelô elsajátítása. A jövôben nem kell
az érettségi mellett külön egyetemi/fôiskolai felvételi vizsgára
készülni. Így az érettségi vizsga visszanyeri méltóságát. A kétszin-
tû érettségivel fölöslegessé válnak a társadalmi különbségeket
növelô, a szülôk és a diákok számára egyaránt nagy terhet jelen-
tô, költséges egyetemi/fôiskolai felvételi elôkészítôk, különórák is. 

Amikor a jövôre érettségizôk megszülettek, fôiskolára-egye-
temre bejutni csak keveseknek adatott meg. A fiúk számára a
sikeres felvételi „jutalma” akkor még egy év sorkatonaság volt,
csak azután folytathatták tanulmányaikat. A felsôoktatás iránti
érdeklôdés növekedése is szükségessé tette az érettségi szere-
pének megváltoztatását. A kétszintû érettségi bevezetésérôl
még 1996-ban született döntés. Sok részletet kellett egyeztet-
ni, össze kellett hangolni a változtatás szándékát a felsôoktatás
igényeivel, a középiskolák lehetôségeivel. Abban azonban mind-
végig társadalmi konszenzus volt, hogy új, korszerûbb és igaz-
ságosabb vizsgarendszert kell kialakítani. 

A kétszintû érettségi több szabadságot biztosít a továbbtanul-
ni szándékozóknak, mert maguk dönthetik el, hogyan gyûjtik
össze a számukra szükséges pontszámokat. De több lehetôsé-
get ad magának a közoktatásnak is azzal, hogy a közoktatás ha-
tározza meg a vizsgakövetelményeket, és nem kell az egyre ke-
ményebb felvételi vizsgákat követelô fôiskolákhoz, egyetemek-
hez igazodniuk. 

A magyar közoktatás egyik fontos célja, hogy minél többen
szerezzék meg az érettségi vizsgához szükséges tudást és az azt
igazoló érettségi bizonyítványt, amelynek birtokában jobb esé-
lyekkel indulnak a munkaerôpiacon, illetve lehetôségük nyílik
a továbbtanulásra a felsôoktatásban. Még a kilencvenes évek
elején is egy-egy korosztály 40%-a járhatott csak érettségit adó
középiskolába, és közvetlenül az érettségi évében a korosztály
mindössze 10-12%-a tanulhatott tovább fôiskolán vagy egye-
temen. Az elmúlt évtizedben az érettségizôk aránya 75%-ra
növekedett, a felsôoktatásba pedig immár egy-egy korosztály
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Az emelt szintû vizsga 
jelentôsen eltér a jelenleg
megszokott érettségi 
vizsgától. Mindez abból
adódik, hogy az emelt 
szintû vizsga külsô vizsga,
azaz a vizsgáztatás elsza-
kad a felkészítô 
iskolától és tanáraitól. Az
írásbeli dolgozatokat nem
a tanuló iskolájában 
javítják és értékelik, 
hanem ezt olyan független
értékelôk végzik, akik 
a tanulót nem ismerik. 
Az emelt szintû írásbeliket
az iskolában vagy az 
Országos Közoktatási 
Értékelési és Vizsgaközpont
(OKÉV) által kijelölt 
helyszíneken írják, 

tantárgyanként a közép-
szintû írásbelivel azonos
idôpontban. 
Az egyes vizsgatárgyakból
az emelt szintû szóbeli
vizsga is külsô tantárgyi 
bizottság elôtt zajlik. 
Terveink szerint megfelelô
– várhatóan 15-20 fôs –
létszám esetén nem 
a tanulók utaznak a 
vizsgabizottsághoz, hanem
a vizsgabizottság megy az
adott iskolába vagy a város
egyik iskolájába. Az egyes
érettségi vizsgaidôszakok-
ban az emelt szintû szóbeli
érettségi vizsgákat 
a középszintû szóbeli 
vizsgák elôtt kell 
lebonyolítani.

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN
2002–2006

Az emelt szintû érettségi vizsga

ÉRETTSÉGI OSZTÁLYZATOK ELOSZLÁSA

1 2 3 4 5

darab ■ 2001–2003 átlaga ■ 2005-ben végzettek

osztályzat

Részlet Magyar Bálint oktatási miniszternek 
a pedagógusokhoz és szülôkhöz írott levelébôl.

A változás lényege
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50%-a jár. Az eddigi érettségi – felvételi rendszer már nem fe-
lel meg a kor követelményeinek, ezért 2005-tôl jelentôsen át-
alakul. 

Az érettségi reform céljai tehát a következôk:
❖ Az egymás után következô korosztályok számára 
elérhetô legyen a középiskolai érettségi, majd 
ennek következtében a felsôoktatás. 
❖ Az iskolai oktatás a követelményekben a lexikális 
ismeretek mindenhatósága felôl fokozatosan és jelentôs
mértékben mozduljon el a képességfejlesztés felé.
❖ A közoktatásban reálisan elsajátítható készségek és meg-
szerezhetô ismeretek határozzák meg a követelményeket
mind az érettségi, mind a felsôoktatásba való bejutás te-
kintetében. (Ne legyen szükség a szülôk és diákok számára
egyaránt nagy terhet jelentô, önköltséges felvételi elôkészítôkre.)
❖ Szûnjön meg a „dupla vizsgázás”. Az érettségi vizsga
egyúttal „felvételi vizsga” is legyen, azaz a felsôoktatási in-
tézmények felvételi rangsoraikat az érettségi vizsgákon elért
eredmények és az iskolai teljesítmények alapján állítsák fel. 
❖ A tantárgyankénti érettségi követelmények szintenként
egységesek, mindenki számára nyilvánosak, és az egyes 
iskolatípusokban ugyanazok legyenek.
❖ A különbözô középiskolákban adott egyforma érettségi
minôsítések a lehetô legnagyobb mértékben ugyanazt 
a teljesítményt takarják valamennyi iskola esetében.
❖ Az új rendszerben is öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni.

Az öt tárgy közül az alábbi négy kötelezô:
❖ magyar nyelv és irodalom/nemzetiségi nyelv és irodalom
❖ matematika
❖ történelem
❖ idegen nyelv

Az ötödik vizsgatárgyat az érettségire jelentkezô maga választ-
ja meg. Az érettségire jelentkezô tanuló azt is maga döntheti el,
hogy mely tantárgyakból kíván középszinten és melyekbôl
emelt szinten vizsgázni, függetlenül attól, hogy az adott tárgyat
milyen szinten tanulta. Ez annyit jelent, hogy akkor is jelent-
kezhet emelt szintû vizsgára, ha az adott vizsgatárgyból csak a
középszintû vizsgára készítette fel az iskola, vagy esetleg még
arra sem. Természetesen emelt szintû felkészítés után is lehet
középszintû vizsgára jelentkezni. Egy vizsgaidôszakban egy
vizsgatárgyból csak egy szinten lehet vizsgázni.

A vizsgatárgyak és szintek kiválasztásakor – a továbbtanulá-
si feltételek mellett – elsôdlegesen az adott vizsgatárgy egysé-

Érettségi: 
újra fontos vizsga 3

ges vizsgakövetelményeit kell figyelembe venni. Érdemes mér-
legelni a különbözô kockázati tényezôket (magasabb követel-
mények, a felvételi pontok kiszámításakor lehetséges elônyök
és hátrányok stb.), és csak akkor választani az emelt szintet, ha
arra elegendô a felkészültség. A döntéshez a diákok elsôsorban
tanáraiktól kérhetnek segítséget, útbaigazítást. 

2005-ben alapvetôen megváltozott a felsôoktatás felvételi
rendszere: az alapképzésben megszûnt a felsôoktatási felvételi
vizsga, szerepét a kétszintû érettségi vizsga vette át. Kizárólag
a mûvészeti és testkulturális területeken marad meg a felvételi
jelentkezés elbírálására a gyakorlati vizsga. Emellett egyes sza-
kokon alkalmassági vizsgák is lehetnek, ám ezeken csak az
dôlhet el, hogy a jelentkezô „alkalmas” vagy „nem alkalmas” az
adott szakon való továbbtanulásra, a felvételi pontszámot ezek
nem befolyásolják.

A KÖZÉPSZINTÛ 
ÉRETTSÉGI VIZSGA
A középszintû érettségi vizsga a tartalmi követelmé-
nyekben és a vizsgák jellegében is különbözik a jelen-
legi érettségi vizsgától. Szervezése és lebonyolítása vi-
szont alapvetôen megegyezik a mostani vizsgáéval: a
vizsgázók saját iskolájukban oldják meg az írásbeli fel-
adatokat minden vizsgatárgyból az elôre kijelölt napo-
kon, majd ugyanott az iskola tanáraiból, és egy, az is-
kolában nem tanító elnökbôl álló érettségi vizsgabi-
zottság elôtt szóbeliznek. 
A középszintû érettségi vizsga az adott tantárgy általá-
nos érettségi követelményei alapján állhat írásbeli és
szóbeli/gyakorlati vizsgarészbôl, vagy csak írásbeli, il-
letve csak szóbeli/gyakorlati vizsgarészbôl.
Jelentôs változás, hogy az eddigiektôl eltérôen szinte
minden tantárgyból van írásbeli és szóbeli vizsga is. Az
írásbeli feladatlap és az értékelési útmutató az ösz-
szes tárgyból központilag készül, a javítás és az érté-
kelés azonban az iskola feladata. A szóbeli feladatok
összeállításának „forgatókönyvét” az érettségi vizsga-
tárgy részletes követelményei rögzítik, a konkrét téte-
leket azonban az iskola tanárai helyben állítják össze,
értékelésüket, pontozásukat a részletes követelmé-
nyekben megadott szempontok alapján maguk végzik.



Mint ismeretes a középiskolások idén elôször tesznek
kétszintû érettségi vizsgát. Így van ez a különbözô
idegen nyelvek esetében is. A vizsga 20 százalékos

teljesítése esetén már kettest kap a diák mindkét szinten. Utol-
só alkalommal van  lehetôség arra, hogy a már korábban meg-
szerzett nyelvvizsga helyettesítse a nyelvi érettségit. Ugyanak-
kor az emelt szintû nyelvi érettségi 60 százalékos teljesítése fe-
lett megkapják a C típusú középfokú nyelvvizsgát, 40-59 szá-
zalék között pedig a C típusú alapfokú nyelvvizsgát. Annak
jártam utána, hogy a változásokhoz mit szólnak a középiskolai
nyelvtanárok. Azaz csak próbáltam utána járni, mert nagyon
sok esetben ellenállásba ütköztem. 

Többnyire azok szólaltak meg, akik egyetértenek az új rendszer-
rel. Néhányan nevük elhallgatását kérték, de sokan inkább egyál-
talán nem nyilatkoztak. A próbálkozásom természetesen nem rep-
rezentatív felmérés, csak 12 telefonos kapcsolat, amely legfeljebb
húsz tanárt jelent. A benyomásom az volt, hogy az újtól való féle-
lem adja az ellenérzés alapját. Többen annak nem örülnek, hogy
több lesz a munkájuk. De lássunk néhány konkrét aggályt.

Horváthné Szûcs Márta a szegedi Csonka János Mûszaki Szak-
középiskola angoltanárának tetszik a kétszintû nyelvi érettségi.
Jónak tartja, ahogy a vizsgán felmérik a különbözô készségeket.
Véleménye szerint a szóbeli is jobb, mint a régi, színvonalában
közelít a nyelvvizsgához. De úgy tapasztalja, hogy az emelt
szintû vizsgára nehéz szóbelije miatt nem jelentkeznek sokan,
és úgy gondolja legalább egy alapfokú nyelvvizsgát lehetne ad-
ni a középszintû érettségit kb. 90 százalékon teljesítôknek.

Mi nem félünk a kétszintû vizsgától – mondja Józsa Gabriel-
la a veszprémi Csolnoky Jenô Általános Iskola és Gimnázium
angoltanára. Az biztos, hogy rutin kell a vizsgáztatáshoz, és jó
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Az érettségi vizsga koncepciója alapvetôen elfogadható.
Azon dolgozunk, hogy a pedagógiai elveknek megfelelô
gyakorlat alakulhasson ki. 
A fentiek okán fontosnak tarjuk, hogy az érettségi kö-
vetelményekrôl, a célok megvalósításának módjairól a
diskurzust folyamatosan fenntartsuk, tapasztalatain-
kat megosszuk. (Így például a kétszintû érettségi vizsga
szintek szerinti tantárgyi követelményei nem minden
esetben felelnek meg a céloknak – a két szint elkülö-
nítése, mind a témák, mind a képességek illetve a fel-
adatok tekintetében mindenféle tudatos koncepciót
nélkülöz – ezért ezeket érdemes lenne újragondolni.
Az írásbeli fordulót szükségesnek tartjuk, de úgy kell
feladatsort összeállítani, hogy – az eddigiekkel ellen-
tétben – ténylegesen alkalmas legyen a differenciálás-
ra. Érdemes végiggondolni az esszéválasztások egy-
szerûsítésének módozatait. Végig kell gondolni a for-
rások szerepét a feladatokban: illusztrációk, gondolat-
ébresztôk vagy valóságos forráselemzés tárgyai. Vilá-
gosan el kell különíteni a szövegértést elváró feladato-
kat a forráselemzôektôl. Az írásbeli dolgozat esetében
formai változtatásokat is javaslunk: feleslegesnek tart-
juk az üresen hagyott oldalakat. A nagyesszé témák
egymás után következhetnek, a választott téma címé-
nek felírása után történhet a kidolgozás. A kisesszék
kifejtésére több hely szükséges. A javítókulcs értelme-
zésérôl konszenzust kell kialakítani.
A szóbeli feladatok esetében is beszélnünk kell a for-
rások szerepérôl, mennyiségérôl és arról, hogy milyen
mennyiségben és mélységben érdemes csatolnunk
azokat az egyes tételekhez.  Figyelni kell arra, hogy az
emelt szintû szóbelik esetében az esélyegyenlôség
fenntartható legyen. 
Részlet a Történelemtanárok Egylete 2005. október 1-i Állásfoglalásából
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szintû érettségit úgy kellett megszerkeszteni, hogy az a nyelvvizsgá-
val egyenrangú legyen. Az emelt szintû érettségi szerkezete olyan,
mint a nyelvvizsga elfogadott struktúrája. Öt önálló vizsgarész van,
amelynek mindegyikét legalább 10 százalékosan kell teljesíteni ah-
hoz, hogy sikeres legyen. A szóbeli tételeket és az értékelési útmuta-
tót is a pedagógusok állítják össze az iskolákban. De ezekhez van
módszertani útmutató, amely két éve megtalálható az Oktatási Mi-
nisztérium honlapján, és folyamatosan bôvül. A www.om.hu címen
az érettségivel kapcsolatos résznél, az Érettségirôl tanároknak linken
megtalálható több mint húsz tantárgy részletes érettségi vizsgaköve-
telménye, a vizsga leírása, részei. Az angolnál például az olvasott

Érettségi: 
újra fontos vizsga 3

Demokratikusabb lett az eljárás: az iskola készít fel az érettségire, nem 

a sok pénzt kérô magántanár. Tapasztalataink alapján biztosak vagyunk

benne, hogy a kisebb-nagyobb formai hibák sorát ki lehet javítani a következô

vizsgákig, és így nem terelôdik el a figyelem, mindenki 

értékelheti a lényeget: azt, hogy tartalmilag milyen sokat javult a rendszer!

Dr. Bognár Anikó Igazgatóhelyettes, Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest

„Tartunk tôle, mert ilyet még 
nem csináltunk”

lenne ha több tanár lehetne benn a szóbelin. Más tankönyvek
és vizsgakövetelmények voltak eddig, és inkább a felkészítés
lesz a nehezebb feladat a pedagógusoknak. A közép szintû
vizsga változatos, kevesebb a nyelvtan és nincs benne fordítás,
ami életszerûbbé teszi a nyelvtudást.  A 2-es határ nagyon ala-
csony, de a jó eredményt nagyon nehéz megszerezni a közép-
szintû vizsgán is. Tartunk tôle, mert ilyet még nem csináltunk.
Ezt Mike Gabriella, a budapesti Vendéglátóipari, Idegenforgal-
mi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola német tanára
nyilatkozta. A vizsga felépítését és a feladattípusokat jónak
tartja, de ô is aggódik azért, hogyan bonyolítja le egy tanár a

szóbelit, mert értékelnie, kérdeznie és közremûködnie is kell.
A Körösi Csoma Sándor Kéttannyelvû Gimnázium német taná-

ra Kôszegváry Andrea is úgy gondolja, hogy nagyon kevesen
jelentkeznek emelt szintû vizsgára, annak nehézsége miatt. A
pedagógusok számára a szóbeli tételek kidolgozása és az írás-
belik értékelése jelent majd komoly feladatot. A dolgozatokat
öt szempont szerint kell értékelni, és ez másfél óráig is eltarthat.

Tapasztalataimat megosztottam Friss Péterrel, aki az Oktatási
Minisztérium fôosztályvezetôje. Ô a felvetôdött aggályokkal
kapcsolatban a következôket mondta: A majdnem végleges adatok
alapján elmondható, hogy angolból 21500 diák jelentkezett emelt
szintû vizsgára, de közülük több mint 15 ezer már rendelkezik nyelv-
vizsgával, tehát a tényleges érettségizô 5700 fô. A német emelt szint-
re 13 ezren jelentkeztek, és csak 3 ezer a tényleges vizsgázó. Az emelt

szöveg értése, nyelvhelyesség, hallott szöveg értése, íráskészség, be-
szédkészség és két mintafeladatsor közép és emelt szintû vizsgához.
Az érettségi követelmények már a 2002-es jogszabályokban megje-
lentek. A tanárok jelentôs része továbbképzéseken vett részt. A témá-
kat egyébként az intézményeknek a 2004-es pedagógiai programjuk-
ban kellett rögzíteniük, amelyet a fenntartó is jóváhagyott. 

A fôosztályvezetô szerint is ez a vizsga idén nagyobb megter-
helést jelent a pedagógusoknak, ezért is lenne helyes, ha a sza-
kos tanárok munkaközösségekben, közösen dolgoznák ki a té-
teleket és az értékelést, nemcsak azért, hogy munkájuk csök-
kenjen, hanem így jobban lehet biztosítani az érettségi egysé-
gességét. Hasonlóan értelmezzék a feladatokat, hasonlóan érté-
keljenek. A következô években a munka feltehetôen már nem
lesz ilyen mértékû, csak pontosításra lehet szükség.  

Forrás: Köznevelés
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AZ EMELT SZINTEN TÉNYLEGESEN VIZSGÁZÓK EREDMÉNYEI

Vizsgatárgy

Magyar nyelv és irodalom 2044 4,33 94 6 949 3,81
Történelem 3941 4,81 100 0 1401 4,36
Matematika 2690 4,89 100 0 662 4,19
Biológia 1981 4,73 99 1 1092 4,47
Fizika 624 4,86 99 1 280 4,22
Kémia 419 4,83 99 1 401 4,32
Informatika 421 4,61 99 1 234 4,05
Közgazdasági alapismeretek 203 4,50 96 4 113 3,73
Földrajz 99 4,93 98 1 94 4,64
Angol nyelv 1707 4,5 96 4 1200 4,52
Német nyelv 910 4,65 97 3 427 4,55
Francia nyelv 218 4,72 99 1 122 4,68
Olasz nyelv 130 4,67 99 1 78 4,69
Spanyol nyelv 99 4,07 99 1 51 4,73

újak (fô) új 
átlag

3, 4, 5
(%)

1 vagy 2
(%)

régiek
(fô)

régi 
átlag

Alkotmánybírósági
döntés

„Alkotmányellenesen
mulasztott a kormány,
amikor a felvételi pontok
számításában igazságtalan
elônyt adott a korábban
érettségizetteknek” 
– állapította meg 2005.
július 12-én az
Alkotmánybíróság. Az ide
vonatkozó rendeleteket
azonban nem semmisítik
meg, mert az 
alkotmánybírák szerint 
az anarchiát okozna. 
A problémával szülôi
szervezetek fordultak 
az Alkotmánybírósághoz. 
„A jogegyenlôség elvét
nem sértik a felvételi 
pontok számítására
vonatkozó kormányren-
deletek, megsemmisítésük
pedig anarchisztikus
állapotokat idézett volna
elô” – mondta Bihari
Mihály alkotmánybíró.

Magyar Bálint oktatási
miniszter egy sajtótájékoz-
tatón kijelentette: annál
nagyobb igazságtalanságot
nem tudna elképzelni,
mintha minden korábban
érettségizôt ismét a vizsga
letételére köteleznének. 
A tárca olyan megoldásra
törekedett, amely 
az átmeneti idôszakot a
lehetô legigazságosabban
oldja meg, amikor 
a felvételizôk egy része 
az új követelmények
szerint szerez pontot, míg
a korábban érettségizôk 
z újjal össze nem
egyeztethetô 

rendszerben vizsgáztak.
A 150 ezer felvételizôbôl
3279 olyan jelentkezô van,
aki korábban érettségizett,
és most nem idegen
nyelvbôl kíván emelt szintû
érettségit tenni. 
A miniszter szerint
egyébként a korábbi
érettségi rendszer jóval
igazságtalanabb volt 
a mostaninál. 
Hiszen akkor az 
egyetemek, fôiskolák 
állították össze a felvételi
követelményeket, 
a mostani vizsga esetében
viszont - amely kiváltja a
felvételit! - csak olyan

kérdéseket kaphatnak 
a diákok, amelyek 
a tananyag szerves részei.
Nagyfokú igazságtalan-
sághoz vezetett az is, hogy
az év végi jegyeket lehetett
duplázni, ez azoknak 
kedvezett, akik olyan
iskolába jártak, ahol
kevésbé volt szigorú 
az osztályozás. Ez 
mostantól megszûnik.
Egyébként 2005-ben is 
62 ezer államilag 
finanszírozott hely áll 
rendelkezésre, úgyhogy
senki esélye nem csökken,
hogy felsôoktatási
intézménybe bekerüljön.

Senkinek nem csökkent az esélye
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Az oktatáspolitika egyik legfontosabb és legstabilabb 
eleme - a rendszerváltás óta a kormányzatok mindegyike
által támogatott kétszintû érettségi - évtizedes jogalkotó és
fejlesztô munka után 2005-ben bevezetésre került. 
Az új követelmények kevesebb lexikális ismeretet kérnek
számon, a korábbinál sokkal nagyobb hangsúly helyezôdik
a képességek vizsgálatára, a tanult ismeretek gyakorlati
alkalmazására. A követelmények jelentôs mértékben 
standardizáltak, majdnem minden tantárgyból központi
írásbeli vizsga is van, amit központi útmutató alapján 
javítanak, értékelnek és a szóbeli vizsgákat is egységes
szempontok szerint értékelik. A követelmények egységesek
(a gimnáziumban, szakközépiskolában, nappali, esti, 
levelezô tagozaton ugyanazok).
Az utóbbi években - különösen az utóbbi egy évben 
- sokan sokfélét mondtak az új érettségirôl. 
Az új követelmények kiállták a próbált: a tanulók és 
a pedagógusok többsége örömmel fogadta ôket, 
és a tanulók sikeresen teljesítettek.

Részlet az OM Sajtóosztályának közleményébôl

Érettségi: 
újra fontos vizsga 3

Aggályok és tények

AGGÁLYOK TÉNYEK

1. „Tömegesen fognak 
megbukni az érettségin.“ 

2.  „A diákok nincsenek 
felkészítve az új
követelményekre.“

3.  „Az érettségi 
feladatsorokat 
elôzetesen nem mérték be, 
nem próbálták ki.“

4.  „Nem éri meg a jóknak se
emelt szinten vizsgázni.“

5. „Tömegével fellebbeztek a
tanulók az írásbeli dolgozatok
javításai miatt“. 

6. „Igénytelen 
követelményeivel 
nevetségesen könnyû 
volt az érettségi”

2005-ben fele annyian buktak
meg, mint az utóbbi években

a leggyakoribb érettségi 
tantárgyakból néhány tizeddel
most jobban érettségiztek 
a tanulók, mint az elôzô évek-
ben a régi követelményekbôl

majdnem minden tantárgy 
esetében minden korábbinál
jobb a teljesítmények 
eloszlása

tantárgyanként az emelt szin-
ten érettségizett tanulók 
70-85%-a elérte a legalább
60%-os teljesítményt, azaz az
érettségi ötöst, ami a felvételin
24 + 7 felvételi pontot ér. 
Tantárgyanként a 40-60%-uk
elérte a legalább 75%-os 
teljesítményt, ami érettségin
ötös és a felvételin 27 + 7 
felvételi pontot ér 
(duplázásnál is 54 + 7 = 61 
felvételi pontot ér).

az emelt szintû 
dolgozatok 10%-ára érkezett 
be észrevétel, a középszintû 
– szintén felvételi téttel 
rendelkezô – dolgozatok 
értékelésére iskolánként 1-2
észrevétel érkezett, azaz 
összességében csak az 
érettségizôk néhány százaléka
tett észrevételt. (Korábban a
felvételi írásbelikre 
beérkezett észrevételek is
gyakran elérték 
a 10%-os arányt.)

a leggyakoribb érettségi 
tantárgyakból ugyan most 
jobban érettségiztek 
a tanulók, mint az elôzô 
években, de csak néhány 
tizeddel.

▼
▼

▼
▼

▼
▼
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A rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok 
követelményeinek teljesítése után, a tanulói jogviszony
fennállása alatt vagy megszûnését követôen elsô 
alkalommal tett érettségi vizsga. 
Az elôrehozott érettségi vizsga a középiskolai 
tanulmányok teljes befejezése elôtt, egyes vizsgatárgyból,
elsô alkalommal tett érettségi vizsga, amely az egyes 
tantárgyra elôírt iskolai tanulmányi követelmények 
teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, 
korábbi évfolyamokon is letehetô.
A szintemelô érettségi vizsga a középszinten sikeresen
befejezett érettségi vizsgának az emelt szintû érettségi
vizsgán elsô alkalommal történô megismétlése. 
Az érettségi bizonyítvány átadásáig ugyanabból 
a vizsgatárgyból szintemelô érettségi vizsga egy 
alkalommal tehetô. Pótló- és javítóvizsga természetesen
ebben az esetben is tehetô.
A kiegészítô érettségi vizsga a sikeresen befejezett 
érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem 
szereplô vizsgatárgyból tett vizsga. Az ismétlô érettségi
vizsgán az érettségi bizonyítvány kiadása után, iskolai 
felvételi kérelem elbírálásához vagy más okból 
megismételhetô az egyes tantárgyból korábban 
sikeresen letett vizsga. 
A pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható 
okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be 
nem fejezett rendes, elôrehozott, kiegészítô, 
szintemelô érettségi vizsga folytatása.
A javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból meg
sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a
megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése
miatt sikertelen érettségi vizsga megismétlése.

A fentiek közül például az elôrehozott érettségi vizsga le-
hetôséget kínál arra, hogy az utolsó évfolyamnál korábban
érettségizhessen egy tanuló. Jó „taktika” lehet ez például
idegen nyelvbôl vagy olyan tantárgyakból, amelyeknek a
tanulása az adott iskolában korábban befejezôdik. 

Vizsgafajták

VÉLEMÉNY
A pedagógus kollégák csaknem tökéletesen tisztában vannak az
értékelési móddal, a pontszámítással, ismerik a követelménye-
ket, a vizsga lebonyolításának menetét közép- és emeltszinten
is. Bajban az osztályfônök van, ha megkérdezi tôle a gyerek,
hogy érdemes-e az emelt szintet választania a plusz hét pont
miatt. Minden tanulóval külön-külön kell beszélnie errôl az osz-
tályfônöknek. Sok idôt igénylô, fáradságos munka ez. Iskolánk
sajátossága, hogy tanulóink közül szinte mindenki megszerzi a
középfokú C oklevelet valamelyik általunk oktatott idegen
nyelvbôl. (A diákok több, mint harminc százaléka a felsôfokú
oklevelet is.) Amíg a nyelvvizsga kiváltotta az érettségit a meg-
felelô nyelvbôl, gyorsan lebonyolíthattuk a vizsgát. Most nem
váltja ki, ezért tovább tart ez az egyébként is bonyolult vizsga. 

Németh Tibor igazgató, Kazinczy Ferenc Gimnázium, Gyôr

Köznevelés 2004. 31. szám
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Nagyon fontos tapasztalatom, hogy a mai iskola teljesen
más társadalmi környezetben mûködik, mint amiben
én végeztem a középiskolát, pedig én viszonylag fiatal

vagyok. De ez már egy teljesen más társadalom, más mentali-
tású gyerekekkel, szülôkkel. Ma az iskola csak akkor ôrizheti
meg tekintélyét, ha alkalmazkodik a versenyhelyzethez. Az is-
kolák versenyhelyzetben vannak a forrásokért, közvetlen mó-
don és közvetett módon is. 

Versenyeznek az európai uniós mezôben, és versenyeznek a
helyi közélet területén. Ebben a versenyben az iskola egész
mentalitásának meg kell változnia. Nem azt mondom, hogy 
a magyar iskolákban nincs hajlandóság erre, sôt, azt gondo-
lom, hogy ha a gazdaság szereplôi annyira alkalmazkodó képe-
sek volnának, mint a magyar iskolák, akkor sokkal kevesebb
bajunk lenne, akkor Magyarország a sikeres multicégek az or-
szága lehetne. 

A magyar iskolarendszer rendkívüli rugalmasságról tett tanú-
bizonyságot az elmúlt tizenöt évben, de a problémáknak az

Érettségi: 
újra fontos vizsga 3

A változások a gyerekek 
érdekeit szolgálják

MEGÉRTE A JÓKNAK EMELT SZINTEN VIZSGÁZNI

Tantárgy

Magyar nyelv és irodalom 3010 52,2
Történelem 5369 78,5
Matematika 3382 84,9
Angol nyelv 3139 70,9
Német nyelv 1470 80,3
Biológia 3081 74,6
Fizika 909 79,3
Kémia 855 76,5
Informatika 680 61,9
Földrajz 216 84,3

db az összesbôl 5-ös
(százalék)

egyik gyökere talán éppen az, hogy az iskolák jó része ezeknek
a változásoknak mindig csak az elszenvedôje volt, és nem kez-
deményezôje, nem alakítója. 

Nagy fontosnak tartom, hogy segíteni kell az iskolákat abban,
hogy a korszerûsítést meg tudják valósítani. A legfontosabb
most a kétszintû érettségi ügye. El kell érni, hogy a kétszintû
érettségi valóban belépési pont legyen a középiskolák számára
az egyetemek világába. A kétszintû érettséginek éppen az a lé-
nyege, hogy a középiskolában megszerezhetô tudás alapján te-
remt belépési lehetôséget a diákoknak a felsôoktatásba. Ez az
oktatási rendszer a gyerekekért van, de a pedagógusok a kulcs-
szereplôi. A magyar iskolarendszer, az egész oktatásügy mo-
dernizációja rajtuk áll vagy bukik. Én azt szeretném kérni tô-
lük, hogy amint mernek naponta odaállni a gyerekek elé, és
mernek naponta dolgozni azért, hogy változzanak és javulja-
nak a gyerekek, ugyanúgy merjenek odaállni azok mellé a vál-
tozások mellé is, amelyek a gyerekek érdekeit szolgálják. 

Arató Gergely, Politikai államtitkár, OM
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A2005. évi érettségi vizsgát hosszú elôkészítô folyamat
elôzte meg. A korábbi kutatásokból, kipróbálásokból
és a két próbaérettségi alapján néhány fontos tanulsá-

got lehetett összegezni a vizsgát megelôzôen, de az új érettségi
rendszer követelménybeli és tartalmi összetevôinek beválásáról
csak a minden elemében érvényesen megvalósult vizsga adatai
alapján szólhatunk. 

Megállapítható, hogy mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsga-
feladatsorok megfeleltek a legitim követelményeknek, erre
nézve semmiféle tartalmi észrevétel nem történt. Az elsô vizs-
gáztatás eredményei alapján elmondható, hogy mind a koráb-
bi évek „régi típusú” vizsgáihoz, mind a 2004. évi
próbaérettségihez képest örvendetesen maga-
sabb eredményátlagok születtek. Egyben iga-
zolódott az említett próbaérettségi adatai-
nak elemzésekor megfogalmazott hipoté-
zis is: ha a vizsgának van tétje, akkor ha-
tékonyabb a felkészítés és erôsebb a tel-
jesítménymotiváció. 

A vizsgakövetelmények mindkét vizs-
gaszinten teljesíthetôek voltak. Az egysé-
ges követelményekbôl adódó, a különbözô
képzési programok és iskolatípusok (gimná-
zium, szakközépiskola, nappali és felnôttkép-
zés) alapján várható és minden vizsgálatban preg-
náns eltérés mértéke sem haladta meg az elfogadhatót. A régi-
ók közti különbségek csekélyek, az elsô vizsgázó nemzedék te-
rületi szempontból egyenletes teljesítményûnek bizonyult. 

Az kétségételen, hogy a korábbi évek felsôoktatási felvételizô-
inek létszámához képest a 2005-ös emelt szintet tevô vizsgázói
létszám alacsonyabb arányú… A vizsgafajták szerinti adatok –
különösen a már érettségizetteknek az elsô érettségizôkét álta-
lában nem meghaladó teljesítménye – arra hívja fel a figyelmet,
hogy a jó teljesítményben mennyire meghatározó az új vizsga-
követelményeknek megfelelô felkészítés és felkészülés.

A vizsgafejlesztés folyamatához, továbbá a vizsga stabil és
egyenletes minôségének biztosításához egyaránt hozzátartozik
az eredmények vizsgatárgyankénti elemzése. A közoktatási

93

rendszer, illetve az érettségivel záródó középiskolázás minôsé-
ge és hatékonysága szempontjából lényeges adatokat tartal-
mazza az elôzetes jelentés. Összeállításunk – elôzetes szakmai
jelentésként – az OFIK adatbázisára épül, és a következô 12
vizsgatárgyra terjed ki: magyar nyelv és irodalom, matematika,
történelem, angol nyelv, német nyelv, francia nyelv, fizika, ké-
mia, biológia, földrajz, informatika, rajz és vizuális kultúra. 

A vizsgafejlesztôknek, a feladatsorok összeállítóinak, a felké-
szítô tanároknak, valamint a vizsgáztatóknak lényeges szakmai
információkat – a vizsgarészek szerinti elemzéseket, az írásbe-
li és a szóbeli vizsgaeredmények részletesebb tartalmi jellem-

zôit – az adatok további rendezése, illetve rendsze-
rezése után közöljük. Az elemzések harmadik

szintje az eredmények feladatszintû összete-
vôire is kiterjed a reprezentatív minta sze-

rint begyûjtött és tanulmányozott vizsga-
dolgozatok alapján. 

Az eredmények szakmai elemzése arra
is felhívja a figyelmet, milyen változások
történhetnek, ha a következô vizsgaidô-

szakokban, különösen a legnagyobb lét-
számú május-júniusi vizsgán változik a két

szinten vizsgázók létszámaránya. E téren ter-
mészetesen csak óvatos becslésekbe bocsátkoz-

hatunk. Az emelt szinten vizsgázók létszámának
növekedése csökkenti a középszint heterogenitását, valamint a
(jelenleg rá ruházott) szelekciós funkcióját, miközben átrajzol-
hatja az emelt szinten nyújtott teljesítmények eloszlását.

Összegzéseképpen: az adatok elsôdleges elemzése alapján a
középszintû vizsga nehézségét általában megfelelônek tarthat-
juk, és a továbbiakban hasonló nehézségû vizsga összeállítása
kívánatos. Az emelt szintû vizsga nehézségi szintjét sok válto-
zó mentén kell értékelni, ilyenek például az emelt szinten vizs-
gázó tanulók arányának várható növekedése, a felsôoktatás
magtartása, igényei.

Részlet Horváth Zsuzsanna és Lukács Judit 

„Elôzetes szakmai jelentés a 2004/2005. tanév május-júniusi idôszakában tett

érettségi vizsgák eredményeirôl” címû tanulmányából

Érettségi: 
újra fontos vizsga 3

Szakmai értékelés

Mind a szóbeli, 

mind az írásbeli 

feladatsorok megfeleltek 

a követelményeknek, 

ugyanakkor a tavalyinál 

jobb eredmények 

születtek
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KÖZÉPSZINTÛ EREDMÉNYEK ISKOLATÍPUSONKÉNT

%

66,44

50,01
56,83

gimnázium (n=24 743) szakközépiskola (n=39 352) vegyes (n=20 062)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (n=84 757)

EREDMÉNYEK RÉGIÓNKÉNT

%

59,21 59,86 55,00 59,41
65,04

57,55 66,44

1. régió 2. régió 3. régió 4. régió 5. régió 6. régió 7. régió

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

EMELT SZINTÛ VIZSGAEREDMÉNYEK ELOSZLÁSA

vizsgázók száma

31
90

165

264

421

582
626

576

308

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

85

%

KÖZÉPSZINTÛ VIZSGAEREDMÉNYEK ELOSZLÁSA

vizsgázók száma

502 430

8614 8524

15 162

10 639

15 949

8864

11 596

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

4477

%

■ közép
■ emelt

Irodalom, matematika, történelem
Nevelési szempontból az egyik legfontosabb tantárgy 
az irodalom. Tulajdonképpen ez az egyetlen 
mûvészeti jellegû tárgy, amelyik a közoktatás tizenkét évén
át végigkíséri a tanulókat. Az irodalom kapcsán vetôdnek
fel a legfontosabb etikai és filozófiai kérdések, 
az irodalom nyújt leginkább lehetôséget arra, hogy 
a tinédzserek problémáikat a pedagógussal megbeszéljék,
az irodalom a más mûvészeti jellegû tárgyakkal való 
koncentráció alapja, s végül a sok kiemelten fontos 
jellemzôje közül érdemes megemlíteni azt, hogy 
az irodalom teremti meg a lehetôséget a szabatos 
önkifejezésre. 
A korszerû természettudományos szemlélet 
megalapozása és a logikus, problémamegoldó 

gondolkozás kibontakoztatása szempontjából kitüntetett
szerep jut a matematikának. A történelem pedig
egyszerûen nélkülözhetetlen egy demokráciában, hiszen

ahhoz, hogy a fiatalok mindennapjaik valóságát elemezni, 
értékelni képesek legyenek, s ezért például a választások
alkalmával érdekeiknek megfelelô döntést hozhassanak,
történelmi-társadalomtudományi ismeretekre van 
szükségük. Az alábbi táblázatok a középszintû és 
az emelt szinû vizsga eredményeit mutatják be mind 
az elért teljesítmények százalékát, mind pedig 
a régiónkénti eloszlást tekintve. 
Ezek az arányok bizonyítják, hogy az újfajta mérési 
eljárás, a kétszintû érettségi vizsga megbízhatóan 
mûködik, reálisan mér.



95

Érettségi: 
újra fontos vizsga 3

EMELT SZINTÛ TELJESÍTMÉNYEK ELOSZLÁSA

vizsgázók száma

6
30 63 91

139

251

441
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818

964

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100

MATEMATIKA (n=3470)

KÖZÉPSZINTÛ TELJESÍTMÉNYEK ELOSZLÁSA

vizsgázók száma

1 5
753

2167

4665

6014
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6956
7892
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MATEMATIKA (n=43 442)

6826

%

EMELT SZINTÛ TELJESÍTMÉNYEK ELOSZLÁSA

vizsgázók száma

2 38
67
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341
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1047

1474
1370
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TÖRTÉNELEM (n=5466)

327

%

KÖZÉPSZINTÛ TELJESÍTMÉNYEK ELOSZLÁSA

vizsgázók száma

18 208

3498

7612

12 628
12 775

17 018

10 757

13 870

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100

TÖRTÉNELEM (n=83 500)

5116

%%

Érettségi-szoftver

Az érettségi szoftver tesztje
és bemutatkozása sikeres
volt: bebizonyosodott, hogy
a szoftver mûködôképes,
az iskolák nem idegen-
kednek a használatától, 
és képesek a jelentkezés
elektronikus úton való
megoldására. A 2005. 
május-júniusi érettségi
vizsgaidôszakban 990 
középiskola és azok további
88 „érettségi telephelye”
rögzített jelentkezôket, 

összesen 96 088-at, 
közülük csak középszintû
vizsgát 67 533-an tesznek.
A vizsgajelentkezések 
száma összesen 464 985,
ebbôl középszintû 
105 tantárgyból 411 491
vizsga, és emeltszintû 
67 tantárgyból 43 211 
vizsga. A május-júniusi
érettségi vizsgaidôszakra
és a felsôoktatási tovább
tanulásra február 15-ig 
lehetett jelentkezni, az
írásbeli vizsgák május 9-én
kezdôdtek, kivéve 

a nemzetiségi, és 
a hagyományos 
rendszerben vizsgáztató
két tanítási nyelvû 
középiskolákban. 
2004 októbere óta 
az Oktatási Minisztérium
honlapján önálló érettségi
rovat mûködik, 
rendszeresen megújuló,
aktuális tájékoztató 
anyagokkal, s bárkinek 
lehetôsége van kérdéseket
feltenni a kétszintû 
érettségivel 
kapcsolatban.
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A kétszintû érettségi jelentôs újítása, hogy rugalmasab-
bá tette a vizsgáztatás egész rendszerét. 
Egyrészt – éppen azért, mert kétszintû a rendszer – nem
kell minden tárgyból maximális eredményt hozni, a
rendszer tehát nem törekszik maximalizmusra. Azokból
a tárgyakból, amelyekbôl arról kell a vizsgázónak számot
adnia, hogy birtokában van a szükséges általános mû-
veltségnek, hogy a magyar nemzethez, illetve Európához
- és a korszerû, tudományosan megalapozott szemlélet-
tel gondolkozó világhoz tartozik: ezekbôl a tárgyakból
elegendô a középszintû érettségivel megpróbálkoznia. 
Emelt szintû vizsgára azokból a tárgyakból kell vállal-
koznia, amelyekkel a késôbbiekben foglalkozni kíván,
amelyek szakirányú továbbtanulását jellemzik, illetve
amelyekbôl a megcélzott egyetem elôírja az emelt szin-
tet. Van azonban a rendszernek egy másfajta rugalmas-
sága is. Az eddigi gyakorlat szerint a diák tanult a gimná-
ziumban négy, hat vagy nyolc évig, s tanulmányai végez-
tével tett egy záróvizsgát, az érettségit, amely egyrészt
bizonyította, hogy ô egy társadalmilag „érett” személyi-
ség, tehát birtokában van a mûvelt embereket összetar-
tó szellemi közösségnek, tehát a korban szükséges álta-
lános mûveltségnek, illetve amelyik feljogosította arra,
hogy megpróbáljon egyetemen vagy fôiskolán, esetleg a
felsôfokú szakképzés valamelyik ágában továbbtanulni.
Az élet ezt a rendszert is túl merevnek ítélte. Sok gyerek

néhány tárgyból – elsôsorban a nyelvekbôl – már a 12.
évfolyam elôtt eljutott arra a szintre, ami az érettségihez
szükséges. 
Tehát már korábban is jelen volt, csak bújtatva, látens
módon volt jelen a rendszerben ez a lehetôség. Ha egy
gyerek letette a megfelelô szintû nyelvvizsgát abból a
nyelvbôl, amelyiket a középiskolában tanult, mentesült
az érettségi vizsga alól.
Mi indokolja, hogy ezt a rugalmasságot csak a nyelvekre
korlátozzuk?
Vannak olyan tantárgyak – ilyen például a földrajz – amelyet
nem oktatnak az utolsó évfolyamon vagy évfolyamokon.
Logikus, hogy a diák akkor vizsgázzon le belôle, amikor
még a legfrissebb a tudása. Elôadódhat olyan helyzet,
hogy más tárgyból is – például: ének-zenébôl, mûvészet-
történetbôl, filozófiából – a diák megszerzi az érettségi-
hez szükséges tudást.
Mostantól lehetôség nyílik az elôrehozott érettségi vizs-
gára, közép és emelt szinten egyaránt.  A sikeres közép-
szintû vizsga után a tanulói jogviszony fennállása alatt
csak emelt szintû vizsgát lehet tenni. A sikeres emelt
szintû vizsga eredményén viszont csak a tanulói jogvis-
zony megszûnése után lehet javítani. A rugalmas, immár
sokféle érettségi rendszer megnyitja a kaput a diákok és
pedagógusok józanabb idôbeosztása elôtt is. Ez jobb
eredmények elérését teszi lehetôvé.

RUGALMASABB VIZSGARENDSZER

EGYES ÉRETTSÉGI OSZTÁLYZATOK SZÁMA ÉS ELOSZLÁSA

ezer

1 2 3 4 5
osztályzat

■ 2001-2003. átlaga, ■ 2005-ben végzettek



97

Loboda Zoltánt, az Oktatási Minisztérium osztályvezetôjét,
az Eurydice iroda vezetôjét arról kérdeztem, létezik-e
kétszintû érettségi az Európai Unió országaiban. Az

Eurydice irodák hálózata az európai oktatási rendszerekkel és
politikákkal kapcsolatos információk összegyûjtésével és fel-
dolgozásával foglalkozik.

-Nagyon sokféle oktatási rendszer mûködik Európában, kü-
lönbözô vizsgafajtákkal. A magyar érettségihez hasonló vizsgák
is sokfélék. Az érettségi egyrészt lezár, másrést szelektál, szûr.
A magyar oktatáspolitikusok közül sokan az angol rendszert
tekintették mintának. Az Egyesült Királyságban komprehenzív is-
kolák vannak, a szelekció az intézményen belül történik úgy,
hogy a diákok kiválasztják azokat a tantárgyakat, amelyeket ki-
emelt óraszámban tanulnak, és ezekbôl vizsgáznak. Ezt köve-
tôen választhatják a szakképzést vagy a továbbtanulást, amely-
nek végén tehetnek alapfokú vagy emelt szintû tantárgyi vizs-
gát. Nincsenek kötelezô érettségi tárgyak, de már korábban
döntést kell hoznia a diáknak arról, mit tanul emelt óraszám-
ban. Kétszintû vizsga van Németországban is. A diákok általá-
nosan képzô gimnáziumokban vagy szakközépiskolákban
folytatják tanulmányaikat, és mindkét iskolatípusban tesznek
érettségit. Öt tantárgyból vizsgáznak, háromból emelt szinten.
A francia és a holland vizsgák logikája hasonlít egymáshoz.
Többszintû érettségi rendszer van, ahol nem tantárgyakat, ha-
nem tantárgycsomagokat választanak az iskola profiljának
megfelelôen. Vagyis már az iskola kiválasztásánál döntenek ar-
ról, mibôl érettségiznek. A többi országban nincs kétszintû
rendszer, és kétszintû érettségi.

Az érettségi bizonyítvány az Egyesült Királyságban, Francia-

országban, Belgiumban, Csehországban, Lengyelországban az
érettségi vizsga alapján készül. Ausztriában, Németországban,
Hollandiában és Szlovákiában az érettségi vizsga és a tanórai
teljesítmény alapján kapnak bizonyítványt a diákok. Spanyo-
lországban és Svédországban a bizonyítvány a folyamatos ta-
nulói értékelés alapján áll össze, nincs érettségi vizsga.

Az érettségi vizsga a felsô-középfokú oktatás lezárása, illetve
továbblépést biztosít a szakképzésbe, a munkaerôpiacra példá-
ul Ausztriában, Csehországban, Németországban, Franciaor-
szágban, Hollandiában, az Egyesült Királyságban. Ezekben az
országokban az érettségi a felsôoktatásba jutásnak csak egyik
feltétele, tehát van felvételi. Hollandiában és az Egyesült Ki-
rályságban ugyan nincs felvételi vizsga, de a felvételi függ az
érettségi eredménytôl, illetve attól, milyen tárgyat választott
emelt szintû vizsgának. Ausztriában, Németországban és Fran-
ciaországban sincs felvételi, és tantárgytól függetlenül, az érett-
ségi vizsga eredménye szavatolja a felsôoktatásba jutást. Dáni-
ában, Franciaországban és Írországban néhány (legtöbbször az
orvosi, és pedagógusi) területen meghatározzák a felvehetô
hallgatók számát. Érdekes a svéd rendszer, ahol nincs érettsé-
gi, és szabad a továbblépés a felsôoktatásba. 

Az ISCED 3 nemzetközi statisztika szerint az uniós országok-
ban több mint kilencvenféle vizsga létezik a felsô-középfokú
oktatásban. A vizsga, a vizsgarendszer függ az oktatási rend-
szer egészétôl, a társadalom, a gazdaság, a munkaerôpiac hely-
zetétôl. Nálunk - annak érdekében, hogy csökkenjen a lemor-
zsolódás, növekedjen az esélyegyenlôség, illetve a vizsgaköve-
telményeket ne a felsôoktatás határozza meg - a közoktatás tar-
talmi fejlesztésének részeként jelent meg a kétszintû érettségi.   

Érettségi: 
újra fontos vizsga 3

Érettségi típusok Európában
Varga Stella interjúja a Köznevelésben; részlet



Afelsôoktatási felvételit 2005-ben kiváltotta a megrefor-
mált érettségi vizsga. A továbbra is a 120 pontos rend-
szerû felvételi pontszámításban a „szerezett pontokat”

adja az érettségi eredmény, illetve többletpontokat lehet sze-
rezni az emelt szintû vizsgával.

hozott pontok – a középiskolai tanulmányi teljesítmény 
alapján maximum 60 pont
szerzett pontok – az érettségi teljesítmény alapján 
– maximum 60 pont (adott esetben szorozva kettôvel: 
maximum 120 pont)
többletpontok – a többletteljesítmények alapján 
– maximum 24 pont

I. HOZOTT PONTOK 
Hozott pontok csak ez érettségi évében és azt követôen külön,
intézmény típusonként változóan szabályozott módon számí-
tanak a felvételi összpontszámba. 

II. SZERZETT PONTOK –  Az érettségi új szerepe
A szerzett pontok az érettségin, illetve egyes esetekben gyakor-
lati felvételi vizsgán megszerezhetô pontok. 

A szerzett pontok kiszámítása többszörösen összetett.  Lénye-
ges, hogy annak, akinek már nem lehet hozott pontokat beszá-
mítani, (ld. fent) mindenképpen a szerzett pontok számítanak
duplán a felvételi pontokba!
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a) érettségi vizsgák értékelése alapján

A hozott pontok számításától eltérôen itt nem az érdemje-
gyek egyszerû összeadásáról, hanem a vizsgateljesítmény szá-
zalékos értékelésébôl áll össze a felvételi pontszám. A felvéte-
lin tehát a százalékban kifejezett teljesítmény a mérvadó. 

Ez úgy lehetséges, hogy az érettségi vizsgán nyújtott teljesít-
ményt százalékban is kifejezik, és eszerint állapítják meg a
vizsga érdemjegyét. Mivel a középszintû és az emelt szintû
érettségi vizsgatípusban a százalékérték egymástól különbözô
teljesítménnyel érhetô el, az érdemjegy kiszámításában is más-
ként veszik figyelembe. A felvételi esetében tehát – ahol a %-os
eredmény számít – mást jelent a középszintû 5-ös érdemjegy,
és mást jelent az emelt szintû ötös. Sôt! Különbség van abban
is, hogy hány százalékos teljesítmény után járt a megkapott ér-
demjegy. 

Egy példa: a jeles érdemjegy alsó határa középszinten 80%,
emelt szinten 60%.  A %-ok és érdemjegyek pontos megfelel-
tetéseit a vizsgaszabályzat tartalmazza. Lényeges, hogy az emelt
szintû és a középszintû százalékos eredmény felvételi ponttá
történô átszámítása között nincs különbség! Ugyanannyi pont
jár pl. 60%-os eredményért közép szinten és emelt szinten is. A
teljesítmények különbségét azonban az emelt szintû vizsga ese-
tében többletpontokkal ismerik el. Ennek szabályai a többlet-
pontok ismertetésében olvasható.

Fontos még, hogy azoknak, akik még 2005 elôtt, a régi rend-
szerben érettségiztek két lehetôségük van. Egyrészt a korábbi
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III. TÖBBLETPONTOK 
Többletpontot több módon is lehet szerezni, ezek közül van

olyan mit mindenképpen figyelembe vesznek az intézmények
(kötelezô többletpontok), de vannak olyanok is, amiket képzé-
senként változó módon számolhatnak el (intézményi döntés
alapján szerezhetô többletpontok). AZ emelt szintû érettségi
kötelezôen beszámítandó többletpontokat eredményez: 

1. Emelt szintû érettségiért – maximum 14 pont

A felsôoktatási intézmények az egyes képzéseknél jelentkezé-
si feltételeiben meghatározzák, hogy mely érettségi tárgyat,
vagy tárgyakat kell avagy lehet választani a szerzett pontok ki-
számításához. 

Ha ezen tárgyakból emelt szinten legalább közepes ered-
ményt ér el a jelentkezô, akkor 7 többletpont jár. Fontos új
szabály, hogy azért és csak azért az emelt szintû vizsgáért jár a
többletpont, amelyikbôl a jelentkezô szerzett pontjait számol-
ják!!! Ennek megfelelôen többletpont legfeljebb két emelt szin-
ten teljesített tantárgyi vizsgáért adható, így lehet 14 többlet-
pontot szerezni. 

Új, 2006-os szabály, hogy amennyiben az adott képzés eseté-
ben csak egy érettségi vizsgatárgy szerepel kötelezô felvételi
feltételként, akkor azért önmagában jár a 14 többletpont. 

Nem lehet olyan tárgy emelt szintû vizsgájával többletpont-
hoz jutni, amely az adott képzés esetében nem szerepel köte-
lezô felvételi feltételnél.

Érettségi: 
újra fontos vizsga 3

Az érettségi vizsga és a felsôoktatási
felvételi kapcsolata

vizsgájuk automatikusan középszintû vizsgának minôsül, és
meghatározott százalékok alapján átszámítják felvételi pont-
számmá. Van azonban lehetôsége arra is, hogy új típusú érett-
ségi vizsgát tegyen, akkor természetesen az ezen elért ered-
ménybôl számítják ki a felvételi pontjait. 

A RÉGI ÉRETTSÉGI ÁTSZÁMÍTÁSA A KÖVETKEZÔ: 

jeles (5) középszintû 100%
jó (4) középszintû 79 %
közepes (3) középszintû 59%
elégséges (2) középszintû 39%

A különbözô felsôoktatási intézmények különbözô képzésein
más-más érettségi vizsgatárgy eredményeit számítják be a fel-
vételibe, esetenként kettô, másutt egy tantárgy vizsgaeredmé-
nyeit. Ezt az intézmények és képzések felvételi követelményei
külön-külön tartalmazzák, ezek között az alábbi lehetôségek
vannak:

– Egy érettségi tárgy százalékos eredménye alapján = 
maximum 60 pont 
(adott esetben szorozva kettôvel: maximum 120 pont)

– Két érettségi tárgy százalékos eredménye alapján = 
maximum 60 pont 
(adott esetben szorozva kettôvel: maximum 120 pont)



tárgyakból, vagy nem tudták befejezni akkor megkezdett
vizsgájukat. Voltak javító vizsgák azok számára, akiknek
korábban nem sikerült az érettségijük. 
Akik már rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, 
azok jelentkezhettek ismétlô vizsgára. 
A legtöbb tantárgyi vizsga elôrehozott érettségi vizsga 
volt: erre azok a diákok jelentkezhettek, akik teljesítették
az adott tárgyból a helyi tantervi 
követelményeket, de még nem fejezték be teljesen 
a középiskolai tanulmányaikat.  A 36 685 érettségi 
vizsgázóból 31 148 fô összesen 33 169 elôrehozott vizsgára
jelentkezett. Ebbôl most 25 667 a nyelvvizsgával kiváltott
elôrehozott idegen nyelvi érettségi, így körülbelül 7500
olyan elôrehozott érettségi van, amelyet ténylegesen 
le kell tenniük a diákoknak. 
A tavaszi költségekhez képest a logisztika átalakítása 
nem járt lényegesen nagyobb költséggel, többletköltség
csak a szigorúbb feltételek melletti kiszállításnál, valamint
a körzetközponti jegyzôk munkájánál adódik. 
A tételkészítôk munkája most is lényegében ugyanannyiba
kerül, hisz hiába kevesebb a vizsgázó, a vizsgatárgyak, 
így a szükséges feladatsorok száma szinte ugyanannyi,
mint tavasszal volt.
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Az ôszi írásbeli érettségi idôszak 2005. október 21-tôl 
november 5-ig tartott. A szóbelik november közepén 
kezdôdtek és a hónap végéig tartottak. 
A vizsgákra összesen 36 685 fô jelentkezett, akik 
összesen 40 662 tantárgyi vizsgát tettek. 
A 2005-ös ôszi érettségin utoljára tehetnek a diákok 
hagyományos típusú érettségi vizsgát, amelyet a jelentkezôk
közül 19-en választottak. Ugyancsak utoljára nyílt lehetôség
arra, hogy az idegen nyelvi érettségi vizsgát kiváltsák 
nyelvvizsga-bizonyítvánnyal. Ezzel a lehetôséggel 
26 078 esetben éltek. Középszinten 61 tantárgyból, emelt
szinten 37 tantárgyból, míg a hagyományos érettségin 
19 tantárgyból tettek érettségit a diákok. Akárcsak 
tavasszal, ezúttal is számos tárgyból idegen nyelven is
vizsgáznak, így pl. matematikából négyféle idegen nyelven,
fizikából és földrajzból háromféle idegen nyelven. A több
mint 40 ezer vizsga közül 11 325 zajlik középszinten, 
29 279 emelt szinten, és 58 hagyományos módon.
Ötféle vizsgafajta szerepelhetett ôsszel. Tehettek rendes
érettségit azok, akik már befejezték középiskolai 
tanulmányaikat, de még nem érettségiztek eddig. 
Pótló vizsgát tehettek azok a tanulók, akik önhibájukon 
kívül (pl. betegség) nem tudtak levizsgázni korábban egyes

Ôszi érettségi



A középszintû írásbeli érettségi vizsga feladatlapjai idô
elôtt napvilágra kerültek. Ismeretlenek ellopták, közzé 
tették az interneten, illetve eljuttatták több televíziócsatorna
és újság hírszerkesztôségeibe. A kormány álláspontja 
szerint az eset nem érettségi botrány, hanem tétellopás,
azaz bûncselekmény történt. A kormány úgy értékelte,
hogy a tételek kiszivárogtatója vagy az érettségi tekintélyét,
illetve 116 ezer diák munkáját akarta tönkretenni, vagy 
azokat értékesítve pénzhez jutni. 
Az akciót – egy év elteltével visszatekintve is – nehéz 
másképp értékelni, mint  a kétszintû érettségi – netán 
a reformot bevezetô liberális minisztériumi vezetés 
– megbuktatására tett kísérletként. Erre utal a gondos 
idôzítés, a nagy publicitásra törekvés. A tételeket 
tartalmazó, ôrzött csomagokat ismeretlenek felbontották, 
a tételeket lefényképezték, beszkennelték és a vizsga 
kezdetekor az interneten közzétették. Az Oktatási 
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Érettségi: 
újra fontos vizsga 3

Tétellopás - tételcsere
Minisztérium azonban – felkészülve bármilyen eshetôségre
– már eleve gondoskodott tartalék-tételsorokról. Így nyílt 
lehetôség arra, hogy az érettségi vizsgát átszervezve 
a diákok igazságos feltételek mellett, egyenlô esélyekkel
folytathassák a vizsgákat. A belügyminisztérium és 
az oktatási minisztérium munkatársainak összefogásában
hatalmas szervezô munka indult, hogy 116 ezer diák 
rendben leérettségizzen. Éjszakánként mintegy 3 millió 
lapot nyomtattak ki. Az éjszakák folyamán az összefûzött
és becsomagolt feladatlapokat 1485 helyszínre juttatták el.
A feladatlapok a nyomdából a megyei Közigazgatási 
Hivatalokba kerültek, onnan az iskolák reggel 6 és 7 óra
között szállították el. Azokban az esetekben, amikor
valamely középiskolából senki sem érkezett 
a feladatlapokért, a közigazgatási hivatal vezetôje 
rendôrségi autóval szállítatta a tételeket 
az érettségi helyszínére.


