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Az Országgyűlés

/2005. (. . ..) OGY HATÁROZATA

a felső"oktatási intézményekbe jelentkez$k esélyegyenlőségének biztosításáról

Az Országgyűlés a felsőoktatásba jelentkezők esélyegyenlőségének biztosítása érdekében a
következö határozatot hozza :

1 . Az Országgyülés felkéri a Kormányt, hogy tekintse át a kétszintü érettségi vizsgára,
valamint a felsőoktatási felvételi oljárásra vonatkozó jogszabályokat . Ennek során
vizsgálja meg, hagy ezen jogszabályok biztosítják-e az esélyegyenlőséget az eltérő
időpontokban érettségí vízsgát tett diákok köztat .

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy amennyiben a felülvizsgálat igazolja, hogy a
kétszintű érettségi vizsgára, valamint a felsőoktatási eljárásra vonatkozó jogi szabályozás
nem megfelelő, kczdernényezze azok azonnali módosítását .
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A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség már korábban kezdeményezte szabályozás egyes
elemeinek módosittását, am az érdemi tárgyalást a konnánypArtok megakadályozták.

A diákok, pedagógusok és szülők jelentds része látja úgy, hogy felvételi eljárás során sok
esetbdn nem a jelentkezők tényleges tudása, tanulmányi teljesítménye ddnti majd el, hogy kik
juthatnak be az 11amilag finanszírozott felsőoktatási helyekre. A felvételi vizsga a
valamemnyiiink adójAböl fmanszírozott, ingyenes felsőoktatfisí helyeket osztja szét, így aligha
lehet annál fontosabb szempontunk, mint az, hogy a legrátermettebbek, a legjobb
teljesítményt nyújtók jussanak hozzá az ingyenes tanulás lehetőségéhez . A most kialakított
pontszámítási rendszer azonban ezt nem garantálja .

A jogszabályok felülvizsgálata sordn kkldn is figyelmet koll fordítani a pontszámítás
megváltoztatása miatt felmerülő gondokra, valamint arra, hogy szabályozás biztosítja e, hogy
az eltérő iddpontban érettségizettek az üj, emelt szintű vizsgát azonos feltételek mellett
teljesíthetik-e .

Megítélésünk szerint az idén érettségiző diákokat az érettségi vizsga és a felvételi eljárás
során alkalmazott pontszámítási rendszer hátrányosan érint a korábban érettségizett
jelentkezőkkel szemben. Az ,ij rendszerben az idén érettségiző fiatalok ál a tényleges
tcljesitményt, a koráliban 6rettségizetteknél pedig a tényleges teljesítménysáv legfelső szintjét
vecrik figyelembe, ami azt eredményezi, a gyengébb teljesítményt elért tanuló könnyen
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megelőzheti lényegesen többet teljesítő taxalift. Ez a helyzet azért alakulhat ki, mert idén az
érettségi vizsgát először szá7Rlékos teljesítményre értékelik, s ez képezi az alapját a felvételi

pontszámoknak. A korábban érettségizett fiatalok esetében ugyanakkor a jegyeket kell
visszaváltani százalékolom, illetve pontokra mégpedig ügy, hogy mindenütt a legmagasabb
pontszámot kapják majd. Ez jelentősen felértékelheti a korábbi érettségit az ideihez képest .

így például, ha valaki egy adott szak felvételi tárgyaiból korábban jelesre érettségi vizsgát tett,
úgy a felvételi eljárás során a maximális 120 pontot kapja meg . Az idén érettségizzdk esetébon
ugyanennyi pont megszerzéséhez nem elegendő a jeles osztályzat, a 120 pont megszerzése
esetükben csak akkor lehetséges, ha a 100 °/a-os teljesítm6nyt nyüjtatak .

Amennyiben egy korábban érettségizett diák Agy dönt, hogy emelt szintií érettségi vizsgát
tesz, és azon legalább 33 %-os teljesitmémyt elér, akkor kétheti, hogy az így szerzett
pluszpontokat, valamint a korábban letett érettségi vizsga alapján járó maximális pontszámot
vegy6k figyelembe jelentkezésekor, azaz összességében 127 pontot szerezhet . Ugyanekkora

pontszám eléréséhez egy idén érettségiző diáknak még 90 °/n feletti teljesítmény sem
elegendő, ha a felvételi pontok megállapitásá idl frigyelembe vett tantárgyakból szerzett év
végi osztályzatai a 11 . és 1,2. évfolyam végén jelesnél gyengébbek .

A fentiekből kitOnik., hogy az idén irettsé&6 diákoknak kisebb az esélyílk arra, hogy
államilag finanszírozott felsőoktatási képzésre nyerjenek felvételt, mint korábbam érettségizett
társailmak .

Álláspontul* szerint az emelt szintű érettségiért megszerezhetd többletpontokhoz nem azonos
feltételek juthatnak hozzáA a felvételire jelentkezők. Az emelt szintű vizsga letétele a jelenleg
kázépiskolás diákok számára ingyenes, a korábban érettségizőknek ugyanakkor ezért térítési
díjat kell majd fizetniük. Megítélésünk szerint az esélyegyenlőség érdekében biztosítani kell,
hogy egy-egy alkalommal valamennyi magyar állampolgár számláira garantált legyen a
továbbtanulashoz szükséges vizsgatárgyakból az emelt szintű érettségi vizsga, illetve a
középszintű érettségi vizsga ingyenessége.

Budapest, 2005. február 2S.

Pokoroi Zoltán

Pánczél Károly

Kuzma László
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