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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr. Oláh Lajos
(DK) országgyűlési képviselő ,,Mi a Kormány véleménye az egy héten, egy tantárgyból 
tartandó érettségi javaslatról?" című, K/891. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott
válaszomat.
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Az Ön által Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter úrnak feltett ,, Mi a Kormány véleménye 
az egy héten, egy tantárgyból tartandó érettségi javaslatról?" című írásbeli kérdésére illetékességből -
Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr megbízásából - az alábbi választ adom.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumába és jogelődjeihez nem érkezett hasonló témájú szakmai javaslat.

A 2018/2019. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában - az előző évekhez hasonlóan - az összes érettségi
vizsgatárgy esetén hozzávetőlegesen három hétre kerültek beosztásra az írásbeli, két hétre a középszintű
szóbeli, és egy hétre az emelt szintű szóbeli vizsgák. Nem helytálló tehát az az állítás, hogy egy hét lenne
az összes tantárgyra.

Amennyiben egy héten egy adott vizsgatárgyból tennének csak érettségi vizsgát a vizsgázók, úgy 4 hét
alatt a kötelező, ezt követően pedig a kötelezően és a szabadon választható vizsgatárgyukat teljesíthetnék,
amely utóbbiak száma jelenleg 75 (ebben az idegen nyelvek egy élő idegen nyelvű vizsgatárgynak, a
nemzetiségi és a két tanítási nyelv vizsgatárgyak, illetve a nemzetiségi és a két tanítási nyelven letett
vizsgatárgyak is egy vizsgatárgynak számítanak). Tehát ha ezekre mind külön egy hetet biztosítanánk, az
érettségi vizsgák mondhatni soha nem fejeződhetnének be, és a felvételi eljárás is elhúzódna. Továbbá ha
minden szabadon választható vizsgatárgy egy hétre kerülne beosztásra, akár több olyan vizsgatárgy is
lenne, amelyet az egyes vizsgázók a vizsgatárgyak azonos időpontra esése miatt nem tudnának választani,
megakadályozva ebben a felsőoktatási tanulmányi szándékainak érvényesítését.

A fentiekből látható, hogy a vizsgaidőszak hosszát jelentősen megnövelné a javaslat, amely az
eredményes érettségizést ezzel bizonytalanabbá tenné a vizsgázók számára. Szakmai szempontból tehát
nem indokolt a hatályos szabályozás felülvizsgálata, mely az elmúlt évtizedekben bevált, tekintettel arra
is, hogy a tárca köznevelési szakterületéhez az Ön által jelzett kérdéskörben panasz, kifogás, negatív
tartalmú visszajelzés nem érkezett. Álláspontunk szerint a hatályos előírások megfelelő jogi keretet, és a
diákoknak biztonságot nyújtanak az állami vizsgák rendszerében. ·~ <. Q. q ,::; ,: 
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