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Országgyűlési határozati javaslat

A felsőfokú intézményekbe felvételizők esélyegyenlőségéről

Az Országgyűlés elengedhetetlennek tartja, hogy a kétszintű érettségi bevezetését
követően is egyenlő eséllyel pályázhasson felsőfokú tanulmányokra valamennyi magyar
állampolgár, ezért a következő határozatot hozza .

1 . Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében garantálni kell, hogy a továbbtanuláshoz
szükséges vizsgatárgyakból az emelt szintű érettségi vizsga, illetve a középszintű
kiegészítő érettségi vizsga - a tanulói jogviszony fennállásától függetlenül - azok
számára is ingyenesen biztosított legyen, akik a kétszintű érettségi vizsga bevezetése
előtt tettek érettségi vizsgát. Az ingyenes vizsga lehetőségét legfeljebb két
vizsgatárgyból, legfeljebb egy alkalommal kell biztosítani .

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt a szükséges jogszabályok elkészítésére, illetve
2005. január 31-ig történő kihirdetésére .

3 . Jelen határozat a kihirdetését követő 8 . napon lép hatályba .



Budapest, 2004 . november 30.

Pósán László

Indokolás

2005-ben megváltozik az érettségi vizsga rendszere. A vizsga kétszintűvé válik, az emelt
szinten letett vizsgáért a felsőoktatási jelentkezés során többletpontokat kapnak az
egyetemekre, főiskolákra jelentkezők . Az érettségi vizsga ingyenes a tanulói jogviszony
fennállása alatt, azt követően azonban térítésköteles .
Mindez azt jelenti, hogy azoknak, akik 2005 előtt tettek érettségi vizsgát csak akkor
szerezhetik meg a felvételi eljárás során az emelt szintű érettségi vizsga után járó
többletpontokat, ha térítési díj ellenében vizsgát tesznek.
2004-ben több mint 160 ezer fiatal jelentkezett felsőoktatási intézménybe . A jelentkezők 65

-a korábban érettségizett . Feltehetően ez az arány a következő években sem változik
jelentősen. Az esélyegyenlőség érdekében biztosítani kell, hogy egy-egy alkalommal
valamennyi magyar állampolgár számára garantált legyen a továbbtanuláshoz szükséges
vizsgatárgyakból az emelt szintű érettségi vizsga, illetve a középszintű érettségi vizsga
ingyenessége.
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