
 
 

 1

 
 

Ötvös Zoltán 
 
 
 

 
A magyar érettségi rendszer  

anomáliái, 
összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni  

külföldi egységes vizsgarendszerekkel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007. augusztus- szeptember 
 

 
 
 
 
 



 
 

 2

 
Tartalomjegyzék 

 
 
                   oldal 
1.  Az érettségi vizsga és a kétszint  érettségi vizsga         
 bevezetésének áttekintése �…...................................................................................... 2- 3. 

2.  Az érettségi vizsga jogszabályi környezete ............................................................... 3- 4. 

3.  A külföldi érettségi vizsgák áttekintése ..................................................................... 5- 7. 

4.  A hazai kétszint  érettségi beválásának tapasztalatai ................................................ 7-10. 

5.  Az aktuális jogszabályi változtatások �….................................................................... 10. 

6. Érettségi jelentkezési adatok �….................................................................................. 10-17. 

6.1. 2006. és 2007. évi május-júniusi érettségi vizsga jelentkezési adatai �…........ 10. 

6.2. Az érettségi vizsgák szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos 
    állami ráfordítások �…...................................................................................... 11. 

6.3. 2006. és 2007. évi vizsgatárgyankénti jelentkezési adatok �…......................... 12- 17. 

7. Anomáliák az érettségi vizsgákkal kapcsolatban �…................................................... 17- 26. 

7.1. Költségvetési anomáliák �…............................................................................. 17-18. 

7.2. A jelenlegi érettségi vizsgatárgyakkal kapcsolatos széleskör  

    választhatóságból következ  anomáliák �…......................................................18-22. 

 7.2.1. Az emelt szinten választható vizsgatárgyak és a fels oktatás felvételi 
        eljárásában elfogadott érettségi vizsgatárgyak számának túlburjánzása... 18-19. 

 7.2.2. Az idegen nyelven letehet  érettségi vizsgák megszervezésének 
         kötelezettsége miatti anomáliák �…...........................................................19-20. 

7.2.3.  A nemzetiségi és a két tanítási nyelv  érettségi vizsgák megszervezése 
                  okán fellép  anomáliák és a szabályozás újragondolása �….................... 20-21. 

7.2.4. A vizsgatárgyak számával kapcsolatos el írások miatti anomália �…�…. 21-22. 

7.2.5. A vizsgatárgyak akkreditációja miatt jelentkez  anomália, 
                 amely révén az érettségi vizsgatárgyak száma növekszik �…................... 23. 

    7.3. Az adminisztrációs feladatok terén jelentkez  anomália 

  Felhasznált irodalom �….................................................................................................. 27. 

  Mellékletek



 
 

 3

Az érettségi vizsga és a kétszint  érettségi vizsga bevezetésének áttekintése 
 
 A mai értelmezés szerinti érettségi vizsgát els  ízben csak 1788-ban, Poroszországban 
tartottak. Franciaországban 1808-tól, Ausztriában 1849 óta érettségiztetnek, Magyarország 
gimnáziumaiban pedig 1851-t l vezették be az érettségi vizsgát. Az érettségi szerepér l, 
lebonyolításának szabályairól folyamatosan vita zajlik hazánkban is és szerte a világban. A 
társadalmak, illetve az oktatásügy szerepl i igénylik, hogy az érettségi vizsga folytonos 
megújuljon, alkalmazkodjon a mindenkori elvárásokhoz. 
Az érettségi vizsgának hazánkban már kialakulásakor is többféle funkciója volt. Jelezte a 
gyermekkort éppen elhagyó feln tté válását és a jöv beli élethivatásra való felkészülés 
megalapozásának folyamatát is. Ugyanakkor kizárólagos belép t nyújtott �– és nyújt ma is �– a 
fels oktatási tanulmányokra jelentkezéshez. Két évszázados története során az érettségi 
vizsga szinte minden ország oktatási rendszerében �– legalábbis ott, ahol volt �– meghatározó 
szerephez jutott, egy-egy ország oktatásügyének jellemz  tényez jévé vált. 
Magyarországon -Hóman Bálint miniszterségét l nagy vonalakban áttekintve az érettségivel 
kapcsolatos f bb történéseket - az 1934. évi középiskolákról szóló XI. törvénycikk már 
részletesen rendelkezett az érettségir l. A vizsgaszabályzat kibocsátása a miniszter 
rendeletalkotási jogkörébe tartozott, az állami jelenlétet jelezte, hogy csak �„el zetes államf i 
jóváhagyással�” lehetett azt kiadni. A nemzetiségiek lakta területen él k számára pedig 
érettségi vizsgatárgy lett a nemzetiségi nyelv. Ez ma is így van, hiszen az érettségir l a 
közoktatásról szóló törvény tartalmazza a legfontosabb szerkezetei elemeket, és 
kormányrendelet tartalmazza a vizsgaszabályzatot, valamint miniszteri rendelet a tantárgyi 
vizsgakövetelményeket. 
Az érettségi vizsga jelent sebb funkcionális változását az 1952-ben bevezetett egyetemi 
felvételi vizsga eredményezte. Ett l kezdve a vizsga már nem a fels oktatási intézményben 
való tanulásra, hanem felvételi vizsgára történ  jelentkezésre jogosított. Az érettségi vizsgák 
tartalmi szabályozását szolgálták a központilag meghatározott tételsorok, melyet a 
szakminisztérium bocsátott ki. 
1960-1990 között tovább folyt az érettségi átalakítása. Megoldandó problémaként jelentkezett 
a fakultációs tantárgyak kérdése, szabályozásra szorult a kötelez , a kötelez en választható és 
a szabadon választható tárgyak köre. Tartalmi és szervezési változást jelentett az írásbeli és 
szóbeli, illetve a csak szóbeli vizsgából álló vizsgatárgyak meghatározása. Megoldást igényl  
probléma volt a szakközépiskolákban az általános m veltséget adó tárgyak körének kijelölése 
és azok összekapcsolása a szakmai tantárgyak vizsgatantárgyaival. Ugyancsak a tartalmi 
szabályozást érinti a tantervi követelmények és az érettségi vizsga követelményének a 
korábbinál jobb összehangolása. A vizsgatantárgyakat -összhangban az állami tantervvel- 
három csoportba osztották már ekkor is: kötelez , kötelez en választható és választható 
vizsgatárgyak, így:  

-hagyományosan kötelez  volt: a magyar nyelv és irodalom, történelem és matematika;  
-választhatóan kötelez  volt egy tantárgy: az orosz nyelv, második idegen nyelv, 
biológia, fizika, kémia tantárgyak közül;  
-szabadon választható volt minden más tárgy a felsorolt kötelez kön kívül, ám ezek 
köre korlátozott volt. 

1978-ban újabb reform bontakozott ki, amely a tantárgyak fakultációs lehet ségeit állította az 
oktatás további modernizálásának középpontjába. Ugyanakkor az érettségi vizsga kötelez  
tantárgyai közül �„elt nt�” a történelem, ami általános és szokatlanul er s hangú felháborodást 
eredményezett, ezért a tantárgy visszakerült a kötelez  tárgyak közé.  
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1993-ban életbe lépett az új közoktatási törvény, amely azóta is hatályban van. Az ehhez 
kiadásra került vizsgaszabályzat akkor átfogta a vizsga egészét. Mivel az új törvényhez 
kapcsolódó Nemzeti alaptanterv hat éves viták után került kiadásra 1995-ben, rögtön elindult 
a vizsgafejleszt  munka amely az oktatás tartalmi megújításában sz k pályát jelölt ki az 
érettségi rendszer, illetve a vizsgakövetelmények számára, hiszen els dlegesen a helyi 
tantervek és a tantervi pályázatokon támogatott tantervek fejlesztése került a tartalmi 
szabályozás eszköztárába. A kezdeti elképzelésekben az érettségi vizsgarendszer a 
középiskolai expanzió és a fels oktatás felvételi szándékainak összehangolását, a 10. 
évfolyamig terjed  Nat-nak a 11-12. évfolyamokra történ  �„kiegészítését�” szándékozott 
megvalósítani oly módon, hogy az érettségi vizsgakövetelmények a középiskolákban a 11�–12. 
év tananyagát visszafelé szabályozták volna. Ehhez képest a vizsgarendszer és a 
vizsgakövetelmények fejlesztése a Nat 2000. évi módosítása után �– amikor a Nat 
kiterjesztésre került a 11-12. évfolyamokra is -majd a Nat 2003. évi alapvet  átalakítása után 
hozzá lett igazítva az új fejlesztési feladatokhoz, célokhoz, és a Nat-ban újonnan 
megfogalmazott kompetenciákhoz. A 2005-ben bevezetésre került új érettségi rendszer 
(kétszint  érettségi) tehát közel tízesztend s fejleszt munka révén jött létre. Céljai, f bb 
elemei három oktatásirányítási ciklus alatt, rendkívül széleskör  társadalmi, szakmapolitikai 
egyeztetések során kerültek kialakításra. Az alapelvek körében továbbra is megmaradt a 
vizsgázó számára a vizsgaválasztás lehet sége. A kötelez , kötelez en választható és a 
választható vizsgatárgyak rendszere nem sokat változott és az iskolai pedagógiai rendszerekre 
szervesen építkezik a középszint  vizsga. Régen szunnyadó elképzelések mint a két szint, az 
angol modellhez igazodás mint a vizsgabizottság, és központosított oktatáspolitikai elemek 
mint a tartalmi és formai központosítás jelentek meg benne, valamint az egyedileg 
akkreditálható vizsgatárgyak adta rendszernek köszönhet  és nemzetközi szinten is egyedi 
rendszer, amely a vizsgatárgyak döbbenetesen nagy számúra duzzadásának egyik tényez je.  
 
Az érettségi vizsga jogszabályi környezete 

 
Az érettségi vizsga jogszabályi keretét alapvet en az alábbi három jogszabály alkotja: 

 1993.évi LXXIX. törvény a közoktatásról, (továbbiakban kt.) 
 100/1997.(VI.13.) Korm. rend. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 

kiadásáról ( továbbiakban vizsgaszabályzat (VSZ)) 
 Az érettségi vizsga részletes követelményeir l szóló 40/2002. (V. 24.) 

OM rendelet  
Mindezeken felül az érettségi vizsga lebonyolítása szorosan kapcsolódik még az alábbi 
jogszabályokhoz is: 

 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek 
elismerésér l 

 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények 
m ködésér l 

 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségr l és a 
pedagógiai szakszolgálatokról 

 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a fels oktatási intézmények felvételi 
eljárásairól 

 a mindenkori tanév rendjér l szóló oktatási miniszteri rendelet a tanév 
rendjér l 

(Jelen elemzés csupán az els  három jogszabályhoz köt dik) 
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A közoktatási törvénybe szervesen beépítésre kerültek az érettségivel kapcsolatos 
rendelkezések. Így különösen az alábbiak, amelyek meghatározzák azokat a legfontosabb 
szerkezeti elemeket, amelyekhez kacsolódva a részletes szabályokat már a VSZ tartalmazza: 
 

9. § (1) Az érettségi vizsga állami vizsga. Az érettségi vizsgát országosan egységes 
vizsgakövetelmények (a továbbiakban: központi vizsgakövetelmények) szerint kell megtartani. Az 
érettségi vizsga központi vizsgakövetelményeit a vizsgaszabályzat és az érettségi vizsga 
vizsgakövetelményei alapján kell meghatározni. Az érettségi vizsga központi vizsgakövetelményeit 
az iskola - a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint - a helyi tantervében meghatározottak alapján helyi 
vizsgakövetelményekkel egészítheti ki. A központi vizsgakövetelmények megállapítása és 
kihirdetése, az értékelés szabályozása az állam feladata. Ha az érettségi vizsga vizsgaszabályzata 
másképp nem rendelkezik, a vizsgát az iskola szervezi meg. A szóbeli vizsgák nyilvánosak. A 
nyilvánosságot a vizsgabizottság elnöke korlátozhatja, illetve kizárhatja, ha azt a vizsga rendjének 
fenntartása indokolja. A vizsga az oktatás nyelvén - magyarul, a nemzeti, etnikai kisebbség nyelvén, 
illetve más idegen nyelven - folyik. A vizsgázó az írásbeli dolgozatát - a vizsgaszabályzatban 
meghatározottak szerint - megtekintheti, és csatolhatja az értékeléssel kapcsolatos véleményét. 

(2) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzata határozza meg az érettségi vizsga megszervezésére, 
lebonyolítására, az érettségi vizsga vizsgatantárgyaira, az érettségi vizsga vizsgatantárgyainak 
követelményeire, a vizsgázók teljesítményének értékelésére, a jelentkezésre és az ügyvitelre 
vonatkozó rendelkezéseket. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatát a Kormány rendeletben adja ki. 
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának a Kormány részére történ  benyújtása el tt be kell 
szerezni az Országos Köznevelési Tanács és a Közoktatáspolitikai Tanács véleményét, a nemzeti, 
etnikai kisebbségi iskolai nevelést és oktatást érint  kérdésekben az Országos Kisebbségi Bizottság 
egyetértését. 

(3) A tanuló - tanulói jogviszonyának fennállása alatt abban az iskolában, amelyben a vizsgára 
történ  jelentkezéshez szükséges tanulmányait befejezte, ha az érettségi vizsga vizsgaszabályzata 
másképp nem rendelkezik - a tizenkettedik, e törvényben meghatározott esetben a tizenharmadik 
évfolyam követelményeinek teljesítése után érettségi vizsgát tehet. 

(4) A tanulói jogviszony megsz nése után bármelyik, a bizonyítvány kiállítására jogosult 
iskolában tehet  - az érettségi vizsga vizsgaszabályzata szerint - érettségi vizsga. Érettségi vizsga 
tehet  a tanulói jogviszony fennállása alatt és a tanulói jogviszony megsz nését követ en az 
érettségi vizsga vizsgaszabályzatában meghatározott vizsgaközpontban is. Az érettségi vizsgát 
minden esetben a vizsga id pontjában érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni. 

(5) Az érettségi vizsgán a tanuló kötelez  és választható tantárgyakból ad számot tudásáról. 
Kötelez  tantárgyak a következ k: magyar nyelv és irodalom, történelem, emellett a nemzeti, 
etnikai kisebbségi oktatásban résztvev k számára anyanyelv és irodalom, továbbá - ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik - matematika, valamint - a nemzeti, etnikai kisebbségi oktatásban 
résztvev k kivételével - idegen nyelv. Az érettségi vizsga egyes tantárgyaiból eltér  szint  
követelmények alapján tehet  vizsga. 

(6) Ha a tanuló a vizsgát megkezdte, de nem fejezte be, és a vizsgakövetelmények nem 
változtak - ha jogszabály másképp nem rendelkezik -, azokból az ismeretekb l, amelyekb l már 
számot adott a tudásáról, nem kell újból vizsgáznia. 

 (8) Az érettségi bizonyítvány középiskolai végzettséget tanúsít, és fels oktatási intézménybe 
való felvételre, továbbá jogszabályban meghatározottak szerint szakképzésbe való 
bekapcsolódásra, valamint munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít. A fels oktatási 
intézmény határozza meg, hogy a felvételhez az érettségi vizsga egyes vizsgatantárgyaiból milyen 
szint  követelményekre épül  vizsgát és vizsgaeredményeket kell teljesíteni. Az érettségi vizsga 
egyes vizsgatantárgyaiból letett vizsga - az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában meghatározottak 
szerint - megismételhet . A fels oktatási intézmény a felvételi kérelem elbírálásakor a 
középiskolai tanulmányok során kapott osztályzatokat és a középiskolai tanulmányi versenyeken 
elért eredményeket - jogszabályban meghatározottak szerint - figyelembe veheti, illetve figyelembe 
veszi. 

 (10) Az érettségi vizsga és a szakmai vizsga vizsgabizottsága a Magyar Köztársaság címerét 
tartalmazó körbélyegz t használ. 

 Tehát akkor, ha a magyar érettségi rendszer anomáliáit elemezzük, mindenképp szükséges 
tudni, hogy a közoktatási törvény szintjén a fentiekben bemutatott 9. §-ban kerültek 
meghatározásra azok a legf bb elemek, amelyek széles kör  társadalmi párbeszéd után 
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kerültek kialakításra és bármely jöv beli szerkezeti változtatás csak a kt.. ezen 
rendelkezéseinek megváltoztatása után hajtható végre.  
 
A külföldi érettségi vizsgák áttekintése  
 
Közismert, hogy az Európai Unió alapítószerz dése az oktatás-közoktatás vonatkozásában 
nem korlátozhatja a tagállamok oktatási rendszereit a tartalmi vonatkozásokban, - így az 
érettséginek, mint állami vizsgának a tartalmára és szervezésére vonatkozóan sem �–ezért az 
érettséginek, ennek hagyományos szummatív értékelési formának a �– az egyes országokban 
eltér  és hasonló jellemz i is vannak. Az Eurydice nemzetközi oktatási információs hálózat 
információit is felhasználva látható, hogy számos fontos jellemz  mentén lehet csoportosítani 
az érettségi vizsgákat. 

 Az egyik fontos jellemz , hogy az érettségi vizsgát, mint értékelési 
formát tartják fenn. Az EU országok (A,  BG,  CZ,  D,  EE,  F,  HU,  LV,  
LT,  NL,  P,  PL,  SI,  SK, UK ) két kivétellel tartoznak ide, ezek 
Spanyolország, és Svédország. Ez utóbbiban szabad a továbblépés a 
fels oktatásba a középfokú tanulmányok befejezése után. 

 Másik funkció, hogy a fels  középfokú oktatás lezárását kötik az 
érettségi vizsgához. Így a következ  országok tekinthet k ilyeneknek: (A,  
BG,  CZ,  D,  EE,  F,  HU,  LV,  LT, NL, P,  PL,  SI,  SK, S,  UK). 

 Az EU államok többsége követelményként fogalmazza meg a 
fels oktatásba jutáshoz az érettségi vizsgát. Így a vizsgázó érettségi 
eredménye vagy az egyik eleme a felvételi követelményeknek, vagy az 
érettségi vizsga teljesítése a belép  a fels oktatásba (eltér  és bonyolult 
megkötésekkel), vagy pedig az érettségi tantárgyi eredmények és a tantárgy-
kombinációk számítanak be a felvételi eljárásba. 

 Az érettségi vizsga elvárás a továbblépéshez a szakképzés, 
foglalkoztatás bizonyos területeire és a munkaer piacra (A,  BG,  CZ,  D,  
EE,  E,  F,  HU,  LV,  LT,  NL,  P,  PL,  S,  SI, SK,  UK). 

 Jelent s különbségek vannak az egyes országok között abban is, 
hogy milyen tantárgyak, m veltségtartalmak mentén szervezik meg az 
érettségit  

-Az Egyesült Királyságban például a középiskola 5. évében tartott 
min sít  vizsgákon a tanulóknak angolból, matematikából, 
történelemb l és modern idegen nyelvb l kell számot adniuk 
tudásukról.  
-Svájcban a négyféle tradicionális érettségi típus (azaz a görög�–latin, a 
latin�–modern nyelv, a matematika�–természettudomány és a modern 
nyelv központú vizsgák) mellett 1972 óta megjelent a közgazdaság�–
szociológia tantárgyakra koncentráló vizsgatípus is. 
-A francia érettségi rendszer els sorban az általános és a technikai-
m szaki érettségik között tesz különbséget. Az általános érettségin 
belül is több altípus van, az ES-típus els sorban a közgazdasági-
társadalomtudományi ismeretekre, az L-típus az irodalomra, az S-típus 
pedig a természettudományokra koncentrál. 
-Ausztriában pl. AHS (általános jelleg ) and TVE (szakképzésil) 
jelleg  éreettségire lehet jelentkezni, és ezen belül a választható 
tárgyakban van eltérés. 
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- A Hollandiában az érettségi rendszer a franciához hasonló logikájú, 
többszint  érettségi rendszer tantárgyspecifikációs csomagok szerint, 
de nem alap+emelt óraszám kombinációval. Ezeknek megfelel en az 
alábbi kombinációk vannak: Specializáció szerinti kötelez  
komponensek  

(1) Tudomány és technológia  (fizika, kémia, elméleti matematika) 
(2) Tudomány és egészségmeg rzés (biológia, kémia, fizika, 

elméleti matematika) 
(3) Közgazdaságtan és társadalomismeret (közgazdaságtan, 

alkalmazott matematika, földrajz, történelem) 
(4) Kultúra és társadalom (történelem, alkalmazott matematika, 

m vészetek, második idegen nyelv vagy filozófia (VWO) vagy 
közgazdaságtan  (HAVO) 

 Fontos elem, hogy a tantárgyak köre számos országban felosztható a 
kötelez , és sajátos szabályok alapján választható tantárgyakra. A 
kötelez  tárgyak körébe szinte mindenütt beletartozik az adott ország 
hivatalos nyelve-irodalma, valamint sok országban a matematika, továbbá 
egy idegen nyelv.  

 A vizsgatárgyak eltér  arányokban és kapcsolódások alapján írásbali és 
szóbeli részekre oszthatók. 
 Fontos jellemz  az érettségi vizsga lebonyolításának módja, mert 

vannak országok, ahol az érettségi vizsgákat iskolán kívüli �– független �– 
bizottság jelenlétében, állami és/vagy önkormányzati ellen rzéssel 
bonyolítják. Dániában például az írásbeli és a szóbeli vizsgát egyaránt ily 
módon szervezik. De a francia középiskolások és a frankofón rendszert 
követ  államok érettségi rendszere is ezt követi (Marokkó, Algéria). Küls  
bizottság el tt tesznek érettségi vizsgát Románia és Szlovénia diákjai is. 
Németországban, Oroszországban az érettségi vizsgák teljes egészében az 
adott iskolán belüli szervezésben zajlanak; küls  résztvev knek nincs 
szerepük benne. Hollandiában bels  és küls  vizsgát is tesznek az 
érettségiz k. 

 Külön érdemes szólni arról, hogy a szakmai ismeretek is bekerülhettek 
a hosszú id n keresztül csak az elméleti �– azon belül is f ként a humán 
tárgyakban megszerzett �– tudást számon kér  érettségi vizsga témái közé. Pl. 
a finn középiskolákban is csak néhány évtizede lehet szakmai tárgyakból 
érettségi vizsgát tenni.  

Összefoglalva, az elmúlt évtizedben az érettségi vizsga szinte minden országban az 
oktatáspolitikai érdekl dés középpontjába került, mert egyrészt óriási, strukturális és tartalmi 
változások zajlottak le az érettségi vizsgákat megel z  középfokú másrészt pedig hatalmasat 
változott a középfokról kikerült fiatalokat fogadó munkaer piac igénye. A nemzetközi 
gyakorlatban az elmúlt esztend k során a vizsgák szervezésében több, számos országban 
terjed  gyakorlat er södik fel. Így: 
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 széles körben er södik az a törekvés, hogy a teljesítmények ne csak 
országon belül, hanem országok között is összehasonlíthatóvá váljanak. (lásd 
Európai érettségi hazai megfeleltetése), 

 a kompetencia alapú megközelítés visszaköszön az érettségi 
vizsgatárgyak bels  szerkezetében, a vizsgaleírásokban és a követelmények 
alakításába. Ennek megfelel en a hazai vizsgakövetelmények is részben 
illeszthet k a 2003-as Nat felülvizsgálat alapján kialakított m veltségterületi 
rendszerekhez. 

 a vizsgáztatás során törekvés látható a hagyományos technikák fel l a 
digitális és számítógéppel támogatott rendszerekhez való közelítésre  

 át kell állni a norma és kompetencia alapú ellen rzésre (az el bbi 
nagyobb teret adhat a teljesítmények összehasonlítására, az utóbbi pedig a 
megszerzett tudás munkaer -piaci eladhatóságának megjelenítésére is). 

 a vizsgákon az eddigieknél jobban figyelembe kell venni a célcsoportok 
szintjét és egyéb jellegzetességeit (ennek eredményeként várhatóan sikerül 
érettségi bizonyítványhoz, illetve továbbtanulási lehet ségekhez juttatni az 
eddig innen valamilyen ok miatt kimaradt tanulórétegeket is),  

 er síteni kell a független, küls  szerepl k részvételét a vizsgáztatásban 
ez a perspektíva pedig egyértelm en az állami szerepvállalás növelését ígéri. 

A hazai kétszint  érettségi beválásának tapasztalatai  
 
 Hat érettségi id szak áll eddig mögöttünk. Három május-júniusi, két október-novemberi és a 
2006. február-márciusi vizsgaid szak. Ez utóbbit idén már nem követte újabb ún téli 
vizsgaid szak, mert a 256/2005. (XII. 7.) Korm. rendelet az érettségi vizsga 
vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról 
eltörölte a továbbiakban ezt a vizsgaid szakot. Erre az összesen egyszer megszervezett 
februári-márciusi vizsgaid szakra csak kevés jelentkez  volt, ezen vizsgaid szak eltörlése 
teljes szakmai és társadalmi egyetértéssel sz nt meg.1 
  
 Az új rendszer szakmai alapjai már 2005-ben is megfelel ek voltak, de a titokvédelmi 
szabályok és a lebonyolítás és a tételszállítás rendszerének a 2005. évi megszigorítása után a 
2006. és 2007. évi érettségi vizsgák már fokozott biztonsági intézkedések mellett, az iskolák 
és az OKÉV együttm ködésének és szervez  munkájának eredményeképpen 
zökken mentesen lezajlottak. Az eddigi vizsgaid szakok alapvet  kérdésekre adtak 
válaszokat, így:  
- bebizonyította, hogy az új típusú vizsgarendszer biztonságosan és titokvédelmi szempontból 
is törvényesen m ködtethet , 
- igazolta, hogy az új típusú vizsgarendszer képes a kiszámítható, megbízható szakmai 
feltételeket biztosítani a közoktatás számára, 
- az új típusú vizsgarendszer a ma érvényes fels oktatási pontszámítás mellett is megteremti a 
megfelel en differenciált felvételi pontszámok kialakításának alapjait. 

                                                
1  A fels oktatási felvételi és az érettségi szempontjából egyaránt feleslegesnek bizonyult a február-
márciusi vizsgaid szak megrendezése. Azóta bebizonyosodott, hogy két vizsgaid szak elegend  a régebben 
érettségizettek, az el rehozott vizsgát tenni kívánók, az eredményeit javítani szándékozó vizsgázók igényeinek 
kielégítésére. A február-márciusi vizsgaid szakban az iskolákban a tanítás teljes intenzitással folyik, ezért akár 
helyiségeiket, akár tanáraikat a vizsgákhoz nehéz volt szabaddá tenni, és ez szervezési nehézségeket is okozott. 
Jelent sen csökkentette továbbá a vizsgaköltségeket az a tény, hogy központi tételsorokat nem három, hanem 
csak két vizsgaid szakra kell azóta  kidolgoztatni. 
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-a tantárgyi vizsgaeredmények országos eloszlása alapján kijelenthet  hogy, az egységes és 
standardizált vizsgamodell kiállta a szakmaiság próbáját, tantárgyanként is m köd képesnek 
bizonyult.   
S t a megnövekv  súlyú érettségi vizsga mint kimeneti, záróvizsga hatása az egész 
középiskolai oktatásra pozitív hatással bír, a vizsgán korábban meghatározóbb ismeret-
centrikusság helyébe lép  kompetenciaközpontúság segítségével a hatékonyabb tanulás 
irányába mozdult el a közoktatás.  
 
Ugyanakkor a vizsgarendszer nemzetközi összehasonlításban is indokolatlanul sokféle 
választási lehet ségeket biztosít a vizsgázók részére és ezzel mind az anyagi, mind emberi 
er forrásokkal �– a lehetséges költséghatékonyságot fenntartva is �– alapvet en pazarlóan 
bánik.  
A nemzetközi és a hazai oktatáspolitika által egyre meghatározóbban kommunikált integrált 
tantárgyi rendszerekkel szemben a jelenlegi tendencia nagyszámú érettségi tantárgyak 
sokaságába darabolja a Nat -2003 által közvetített korszer  tudáselméleti megközelítést, és 
így a Nat m veltségterületekbe integráló filozófiájával épp ellenkez  irányú hatást fejt ki 
egyrészt az iskola világára, a helyi tantervek rendszerére. Másrészt pedig a fels oktatásban a 
�„Bologna folyamattal�” hazánkban is elindított többciklusú képzés alsó (bachelor) szakaszába 
olyan diákokat fog juttatni, akik a széttagolt érettségi tantárgyi rendszere miatt a komplex 
információszerzés helyett fragmentált és vizsgatárgyakba darabolt tudásanyagot sajátították 
el, szemben a domináns nemzetközi folyamatokkal és a korszer  fels oktatás bemeneti 
igényeivel. 
 A kétszint  érettségi vizsga olyan komplex nagy rendszer, amely állandó �„karbantartást�”, 
átvizsgálást és egyúttal folyamatos fejlesztést igényel. Ezen alapvet  szempont mellett 
minden, az érettségi vizsgákhoz bármely módon kapcsolódó szerepl  számára az újabb 
rendszer megtanulása és rögzítése volt a legfontosabb. Ez a két �– önmagukban védhet  és 
igaz állítás- azt eredményezte, hogy az elmúlt egy évben módosítás történt az érettségivel 
kapcsolatos mindkét rendeletben: 

- 253/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgakövetelményeinek kiadásáról 
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a fels oktatási intézmények felvételi eljárásairól 
szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet módosításáról; 

- 3/2007. (I. 24.) OKM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeir l szóló 
40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról. 

S t a 2006. évi szi-téli módosítást követ  második ütemben 2007 tavaszán széleskör  
szakmai egyeztetések sorozata történt az Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és 
Vizsgaközpont (OH OKÉV) Központi F igazgatósága (a továbbiakban: országos 
vizsgaközpont), Nemzeti Szakképzési és Feln ttképzési Intézet (a továbbiakban: NSZFI) 
valamint az Oktatáskutató és Fejleszt  Intézet Követelmény- és Vizsgafejleszt  Központ (a 
továbbiakban: OFI) szerves részvételével. Az eddigi érettségi tapasztalatok alapján minden 
szerepl t (vizsgaszervez k, vizsgafejleszt k, fenntartók, iskolavezet k, diákok, szül k) érint  
és elfogadható mérték  változtatási (és rendszertanulási) folyamat részeként jelenleg a 
vizsgaszabályzat bizonyos elemeinek újabb jogszabályi korrekciója zajlik. Ezek a korrekciók 
lényegesen nem alakítják át a rendszert, de átstrukturálják és egyre terjedelmesebbé teszik azt. 
A jelenlegi módosítás során például ismét egy teljesen új vizsgatárgy (szlovák népismeret) 
továbbá a katonai rendészeti ismeretekben egy új vizsgarész jelenik meg. Az el z  év során 
került be a vizsgatárgyak körébe a szerb népismeret és a Bibliaismeret �– Hit Gyülekezete 
vizsgatárgy. Az érdekelteknek nyilván nagyon fontos ezek megvalósulása, és az is fontos 
szempont, hogy egy-egy társadalmi csoport, kisebbség szabadsága, érdekei érvényesüljenek, 
de az esélyegyenl ség ilyen mérték  megnyilvánulásának nem biztos, hogy az érettségi 
rendszer egyre burjánzó vizsgatárgyi rendszere a megfelel  terep. Részérdekek ilyen 
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gy zelmének az az ered je, hogy jelenleg a 2007. szi b vüléssel (idegen nyelv ek nélkül) 
121 érettségi vizsgatárgy sorakozik fel vizsgatárgyként a 2008 május-júniusi vizsgaid szakra.  

 
 
El ször is el kell dönteni, széleskör  társadalmi vitával, hogy mi az érettségi funkciója, és 

ebben az állami szerepvállalás mértéke mekkora legyen. Ameddig azonban a közoktatást 
lezáró vizsga funkció mellett a fels oktatásba jutásnak is az érettségi vizsgán elért 
eredmények adják a meghatározó részét, továbbá az ehhez kapcsolódó versenyhelyzetet 
szabályozza az érettségi vizsga, addig valószín leg a jelenlegi rendszeren belül kell 
továbbgondolkodni. De megfontolandó, amit az OKNT Érettségi és Vizsgabizottsága 
(OÉVB) már eddig is többször jelzett, hogy bár elfogadja az újabb és újabb korrekciókat a 
jelenlegi rendszerben, de a rendszer immár egy olyan monstrum, amelyik csak bonyolódik, 
bonyolódik, pedig a fels oktatásnak igazából egy mér eszköz kellene, hogy a hozzájuk 
kerül  diák képezhet  legyen, így a legtöbb helyre az adott fels fokú képzésre alkalmasságról 
szóló vizsga is akár elég lenne. Láthatóan erre a közeljöv ben nincs reális esély, mert az 
érettségi a munkaer piac és az egyetemi felvételi helyek függvénye is. Ebben a kontextusban 
még mindig versenyvizsgáról van szó (idén csökkent az államilag finanszírozott fels oktatási 
helyek száma), akkor is, ha a jelentkez k háromnegyede bekerült valamelyik választott 
intézmény képzésére. 

 A kétszint  érettségi eredeti célja az volt, hogy az érettségi kapja vissza méltóságát és 
súlyát illetve az, hogy ne kelljen külön a felvételi vizsgára párhuzamosan készülni az 
érettségivel. Ez utóbbi megvalósulni látszik, és vitathatatlan er sségét adja ennek a 
rendszernek. Bár a korábbi felvételi el készít k számos esetben emelt szint  érettségi 
felkészít kké alakultak -sokszor csak átcímkézéssel, tartalmi és módszertani megújulás 
nélkül,- de az ilyen vállalkozások mára többnyire piacképtelenné is váltak. A kétszint  
érettségi kompetenciaközpontú módszertana a közoktatást kezdi átitatni, és ezt mindenképp a 
visszaszabályozó szerep pozitívumaként értékelhetjük. 
 

Az érettségi rendszert érint en az oktatási tárcánál az érettségi tapasztalatok egyeztetése 
és a jogszabály el készítés az Országos Köznevelési Tanács (OKNT), a Közoktatás-politikai 
Tanács (KT), az Országos Kisebbségi Bizottság (OKB), az Országos Diákparlament (OD) 
valamint a szaktanári szervezetek, egyesületek bevonásával, véleményük kikérésével történt.  
A szakmai el készít  munka, a tételkészítés teljes folyamata, a vizsgaszervezés, lebonyolítás 
az OH OKÉV (korábban OKÉV) központi és regionális igazgatóságainak feladata. Az 
érettségi adatok, gyorsjelentések és elemzések jelent s részét is az OH OKÉV F igazgatósága 
szolgáltatja. Az érettségi-felvételi számítógépes rendszer m ködtetése, fejlesztése az 
Országos Felvételi Központ (OFIK) és az Educatio Kht. rendszerébe fut össze, k készítették 
az érettségi adatok táblázatait országos és regionális szinten is. A kötelez  vizsgatárgyak és 
számos további vizsgatárgy fejlesztését, jelent s kutatói munkát, nemzetközi tanulmányok 
készítését 2006. december végéig az Országos Közoktatási Intézet (OKI) - jelenleg 
Oktatásfejlesztési és Kutató Intézet (OFI) - munkatársai végeztek. A vizsgáztatók, 
vizsgaelnökök képzése, az érettségivel kapcsolatos szakmai továbbképzések szervezése a 
Sulinova Kht irányítása alatt állt. Skóciában mindezen feladatok �– tehát minden érettségihez 
kapcsolódó fejlesztési, operatív, mérés-értékelési, képzési feladat- irányítására, elvégzésére és 
ellen rzésére egyetlen országos hatáskör  vizsgaközpont szolgál. Jelen tanulmány 
felhasználta az OKÉV F igazgatóság által készített és mindenki számára hozzáférhet  2006 
és 2007 évi közép és emelt szint  érettségi jelentkezési adatokat és a jelentkezések 
vizsgatárgyankénti eloszlását cím  adatbázist (Ld. melléklet). 
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Az aktuális jogszabályi változtatások 
 
Erre azért célszer  röviden kitérni, mert a jelenlegi rendszer szüntelen változását, de egyúttal 
a jelent s tartalmi és strukturális változás nélküliségét tükrözi. A jelenlegi rendszer logikáját 
�„adja vissza�” a tervezet (amelyik 2007 szén bizonnyal kodifikálásra kerül), és tükrözi azt is, 
hogy miként teszi a rendszer foglyává az összes szerepl t.  

A 2007 szi változtatás kiindulópontja az volt, hogy a vizsgatárgyak vizsgaleírásaiban 
szerepl  különböz  a kifejezések, mennyiségi változók egységesítése, hasonló szerkezet 
kiépítése végett szükséges módosítani az érettségi vizsga részletes követelményeir l szóló 
40/2002. (V. 23.) OM rendeletet (a továbbiakban: érettségi vizsga részletes követelményei). A 
módosítások tartalmilag semmilyen módon nem érintik majd a kétszint  érettségi eddigi 
vizsgatárgyainak részletes vizsgakövetelményeit. Mindemellett fontos változtatásra kerül sor, 
mert egységes szerkezet  és terminológiájú vizsgaleírások kialakításáról van szó a teljes 
érettségi vizsga részletes követelményeinek szabályozását illet en.  
Mindezzel a gondolatmenettel azt lehet transzparens módon bizonyítani, hogy a jelen 
kormányzati ciklusban folyó aktuális változtatások  csak pontosításokra, kiegészítésekre, apró 
anomáliák kiküszöbölésére vonatkoznak. Emellett elkerülhetetlen, hogy átfogó elemzés 
alapján a vizsgarendszer egyszer sítésére, illetve költségeinek csökkentési lehet ségeire 
irányuló középtávú javaslatok szülessenek. Ezek a javaslatok is a jelenlegi rendszeren belül 
valósulnának meg. Bár a minisztériumi szakf osztály koordinálásával elkészült 2006. szén 
egy munkaanyag, azonban a minisztériumi vezetés nem nyilatkozott eddig az érettségi 
rendszer megreformálásával kapcsolatban. 
Jelen tanulmány tartalmazza az érettségi vizsgarendszer egyszer bb, költségtakarékosabb 
átalakítására vonatkozó intézkedések lehet ségeit és kockázatait. Az intézkedések rövidtávú 
jellege miatt csak olyan változtatásokat mérlegel, amelyek a közoktatás jelenleg adott 
tantárgyi struktúráját, és személyi, tárgyi feltételeit veszik alapul.  
 
Érettségi jelentkezési adatok 
 
A 2006. évi május-júniusi érettségi vizsga jelentkezési adatai  

Az összes jelentkez k száma: 120.492 f  
Ebb l a végz sök száma: 95.512 f  
Ebb l a nappali munkarend szerinti vizsgázók száma: 78.801 f  
A végz s nappali munkarendben tanulók közül 24.958 vizsgázónak volt emelt szint  
vizsgajelentkezése, átlagosan 1,3 jelentkezés/ f . 
Az összes vizsgák száma: 520.203, ebb l emelt szint : 46.360.  
A végz s nappali munkarendben tanulók körében a vizsgák száma: 402.565, ebb l 
emelt szint : 32.429. 

 
A 2007. évi május-júniusi érettségi vizsga jelentkezési adatai  
 

Az összes jelentkez k száma: 124.443 f ,  
Ebb l a végz sök száma: 90352 f  
Ezek közül a nappali munkarend szerinti vizsgázók száma: 78344 f  
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Az érettségire jelentkezett végz sök közül a nappali munkarend szerinti vizsgázók közül 
azoknak a száma, akiknek emelt szint  jelentkezése volt: 23078 f , 38169 
jelentkezéssel, átlagosan  1,66   jelentkezés/ f . 
Az összes vizsgák száma: 484 678 ebb l emelt szint :38169 
Érettségi bizonyítványt kapott 89 036 f , tanúsítványt kapott 9579 f  10776 vizsgáról 
 

A vizsgajelentkezéseknek vizsgatárgyak közötti eloszlását a mellékelt 1.sz. táblázat 
tartalmazza.  
 A népességi statisztikák szerint 2008-ig az érettségivel majd kapcsolatba kerül  tanulói 
populációban jelent s változás nem várható. 2002-ben 118.840 f  fejezte be a 8. évfolyamot, 
2003-ban ugyanez az adat 116.628 f , 2004-ben 118. 015 f  volt. 
Az érettségiz k száma tehát várhatóan nem változik meg jelent sen 2010-ig, utána lassú 
csökkenés következhet be.  
 
Az érettségi vizsgák szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos állami ráfordítások 
 
 2006-ban az érettségi és szakmai vizsgák és a helyettesítési támogatás költségvetési normatív 
támogatása 1.278 Mrd. Ft. volt Az OKÉV 2006. évi kiadásai: 1.610.621 ezer Ft., a támogatás: 
1.408.922 ezer Ft. Itt jelentkez  több mint 201 M. Ft.-os hiány mellett ebben az adatban nem 
szerepelt a tételkészítés 256 millió Ft.-os költsége, mert az akkori tételsorokat a tavalyi év 
forrásainak terhére végezték el, de 2007-ben már jelentkezett egy ehhez hasonló 
nagyságrend  összeg. Az OM/OKM-ben 2006-ban a 11/4/18 Emelt szint  érettségi vizsga 
lebonyolítása c. fejezeti kezelés  el irányzaton 291 M. Ft állt rendelkezésre. Ebb l Emelt 
szint  érettségi vizsga lebonyolítása jogcímen 216 M. Ft., miniszteri rendelkezés  keret 
jogcímen 75 MFt.  
 
Lényeges információ, hogy a tanulói jogviszonyban az érettségi vizsgák ingyenesek. A 
finanszírozás egyrészt a középiskolák fenntartói számára normatív alapon, másrészt az OH-
OKÉV számára az OKM költésvetéséb l történik. Tanulói jogviszonyban nem lév k számára 
a vizsga díját a Kt. szerint az OKÉV f igazgatója határozza meg. A 2006-ban érvényes 
vizsgadíjak a következ képp emelkedtek: 

 
Vizsgatárgy Vizsgadíj 2005-2006.  Vizsgadíj 2007. 

Két vagy több vizsgarészb l álló vizsgatárgy 
vizsgája (az idegen nyelvek, testnevelés és az 
informatika vizsga kivételével): 

6.000 Ft 12.000 

Egy vizsgarészb l álló vizsgatárgy vizsgája: 
 

4.000 Ft 8.000 

Az idegen nyelv, az informatika és informatikai 
alapismeretek és testnevelés vizsgái: 

10.000 Ft 20.000 

 
 
A 2007 el tti vizsgadíjak nem fedezték még a vizsga közvetlen költségeit sem, ugyanis a 
legegyszer bb, két vizsgarészb l álló emelt szint  vizsga esetében a minimálbérrel számolva, 
csak a közrem köd knek kifizetend  összeg járulékokkal együtt meghaladja a 10.800 Ft-ot. 
A tényleges költségek meghatározásához még hozzászámítandó a tételkészítés, a 
sokszorosítás, a csomagolás, a szállítás, a vizsgaszervezés, a termek, felszerelések biztosítása, 
valamint az adminisztráció költségei is. Emiatt az egy érettségi vizsgatárgy központi írásbeli 
tételének hozzávet leges el állítási bruttó költsége 500.000 Ft. 
 
Jelentkezési adatok 
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Középszinten (az idegen nyelv ekkel együtt) 2006-ban 178, 2007-ben 189 vizsgatárgyból 
jelentkeztek. Emelt szinten 2006-ban 100, 2007-ben 101 vizsgatárgyból történt 
jelentkezés. 
Közép szinten 2006-ban 22, 2007-ben 24 vizsgatárgyból jelentkeztek idegen nyelven is. 
Vizsgatárgy 
(magyar nyelven) 

1000 f nél több jelentkezés2 
2006. 2007 

Közép Emelt Közép Emelt 
Matematika 87588 6388 91496 4088 
Magyar nyelv és irodalom 89674 6234 92826 4 302 
történelem 84313 11625 87171 8 799 

 
Angol nyelv 38510 3948 45 808 3900 
Német nyelv 26464 1832 29013 1944 
informatika 22229 1587 25118 1307 
Földrajz 20734 664 20967 591 
Biológia 15826 5499 16 161 5254 
Fizika 7165 1732 6 668 1353 
Közgazdasági 
alapismeretek 

4056 
 

890 34033 652 

Kémia 3389 1804 3230 1822 
Testnevelés 2840 83 3263 146 
Közgazdasági marketing 
alapismeretek 

2748 167 2 417 221 

Vendéglátó-
idegenforgalmi 
alapismeretek 

1360 212 1377 177 

M vészettörténet 1199 30 1498 29 
Rajz és vizuális kultúra 1758 45 1634 49 
Francia nyelv 1404 706 1391 647 
Belügyi rendészeti 
ismeretek 

1141 -4 1270 - 

Társadalomismeret 1003 82 1420 81 
 
Magyar illetve idegen nyelven 2006-ban 177, 2007-ben 189 vizsgatárgyat választottak 
középszinten a vizsgázók. Külön vizsgatárgyként tüntettük fel az idegen nyelven letett fizika, 
matematika, történelem stb.. vizsgát. Az alábbi táblázatból kiderül, hogy ezek közül 2006-ban 
pont 100 vizsgatárgy esetében, 2007-ben 111 vizsgatárgy esetében 1- 50 között volt a május-
júniusban ténylegesen letett vizsgák  száma. Ezekb l a vizsgatárgyakból a vizsgát ténylegesen 
letenni szándékozók  száma 2006-ban 1169 jelentkez  volt, 2007-ben 1792. 

                                                
2 A táblázatban a májusi, tényleges adatok szerepelnek. Ám érdekes kicsit böngészni a februári vizsgajelentkezéseket. 2006-
ban matematikából: 92.088, magyar nyelv és irodalomból: 91.942, történelemb l: 87.369, angol nyelvb l: 39.784, németb l: 
27.240, informatikából: 22.791, földrajzból: 21.874, fizikából: 7.364, biológiából: 16.301, kémiából: 3.454, testnevelésb l: 
2.883, közgazdasági alapismeretekb l (elméleti gazdaságtanból: 3.451, üzleti gazdaságtanból: 797): 4248, közgazdasági 
marketing alapismeretekb l: 2.848, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretekb l: 1.864, m vészettörténetb l: 1.283 f  
jelentkezett középszinten.  
Ezernél többen jelentkeztek az alábbi vizsgatárgyakból emelt szint  vizsgára: Történelem (11.891), matematika (6.543), 
magyar nyelv és irodalom (6.290), biológia (5.541), angol nyelv (3.973), kémia (1.824), fizika (1.761), informatika (1.613). 
3 Ebb l elméleti gazdaságtan:2 733 üzleti gazdaságtan: 670 
4 Nem létezett emelt szint  belügyi rendészeti ismeretek vizsga 
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Ez statisztikailag azt jelenti, hogy 2006-ban 11.7 jelentkezés, 2007-ben 16,1 jelentkezés jutott 
a max. 50 vizsgázó számára elkészített és lebonyolított középszint  vizsgatárgyakra. Az 
alábbi táblázatban d lt bet vel jelennek meg azok a vizsgatárgyak ahol 0-5 f  között volt a 
vizsgajelentkezések száma. Csak ezeket nézve 2006-ban 32 ilyen vizsgatárgy volt 66 
vizsgázóval, 2007-ben szintén 32 ilyen vizsgatárgy jelent  meg 82 vizsgajelentkezéssel.  

 
Vizsgatárgy Max. 50  vizsgajelentkezés 

2006. 2007 
Közép emelt Közép Emelt 

1. anyanyelvi kommunikáció 14 - 10 - 
2. arab nyelv  1 - 4 - 
3. beás nyelv 8 3 18 9 
4. bibliaismeret - Hit Gyülekezete 26 7 12 1 
5. Biológia (angol nyelven) 13 8 11 8 
6. Biológia (francia) - - 4 - 
7. Biológia (német) 21 2 17 - 
8. Biológia (szerb) 4 - 4 - 
9. Biológia (szlovák) 3 - 2 - 
10. diakónia, ápolástan 8 - 12 - 
11. Dráma (francia) - - 11 - 
12. egészségügyi alapismeretek 

(angol) 
2 - 1 - 

13. elektronikai alapismeretek 
(angol) 

10 4 21 - 

14. élelmiszer-ipari alapismeretek 30 0 41 2 
15. ének-zene (német) 2 - -  
16. ének-zene (szlovák) 1 - 2  
17. építészeti és építési 

alapismeretek (német) 13 
2 11 6 

18. épületgépészet alapjai 12 - 27 - 
19. eszperantó nyelv 2 3 5 2 
20. euritmia 10 - 8 - 
21. európai uniós ismeretek  - 3 - 
22. evangélikus hittan (német) 2  1  
23. Filozófia (román) 41 - 43 - 
24. finn nyelv  2 6 2 
25. Fizika (angol) 57 3 59 1 
26. Fizika (francia)  - 1 - 
27. Fizika (horvát) 1 - 1 - 
28. Fizika (német) 33 - 22 - 
29. Fizika (spanyol) 1 - 1 - 
30. Fizika (szerb)  - 1 - 
31. folklórismeret 19 - 37 - 
32. Földrajz (francia) 23 - 27 - 
33. Földrajz (horvát) 15 - 9 - 
34. Földrajz (olasz) 3 - 21 - 
35. Földrajz (orosz) 6 - - - 
36. Földrajz (spanyol) 13 - 46 - 
37. Földrajz (szlovák) 1 - 1 - 
38. gazdasági ismeretek 

(középszint ) (angol) 2 - 
- - 

39. hangkultúra 17 - 27 - 
40. hangtani és akusztikai ismeretek 15 - 23 - 
41. héber nyelv 5 1 5 4 
42. holland nyelv  6 4 1 
43. horvát nemzetiségi nyelv 11 1 1 - 
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44. horvát népismeret (horvát) 9 - 15 - 
45. horvát nyelv 20 5 31 3 
46. horvát nyelv és irodalom 7 12 13 36 
47. Informatika (francia) 8 - 10 - 
48. Informatika (szerb) - - 1 - 
49. Informatika (szlovák) - - 22 - 
50. informatikai alapismeretek  

(szlovák) - 
- 22 

- 

51. japán nyelv 17 47 14 52 (!) 
52. judaisztika 20 - 15 - 
53. Katolikus hittan (német) 1 - - - 
54. katonai alapismeretek 12 - 15 - 
55. Kémia (angol) - - 14 - 
56. környezettan 22 - 17 - 
57. közgazdasági alapismeretek 

(középszint , elméleti 
gazdaságtan) (angol) 37 

- 
33 - 

58. Közgazdasági alapismeretek 
(középszint , elméleti 
gazdaságtan) (francia) 31 

- 26 
- 

59. közgazdasági alapismeretek 
(középszint , elméleti 
gazdaságtan) (angol) 28 

2 20 
6 

60. közgazdasági alapismeretek 
(középszint , üzleti 
gazdaságtan) (német) 47 

4 27 
11 

61. közgazdasági-marketing 
alapismeretek (angol) 9 20 8 

23 

62. lengyel nyelv 4 13 4 9 
63. lovári nyelv 22 3 32 8 
64. Matematika (horvát) 8 - 15  
65. Matematika (orosz) 13 - 17 1 
66. Matematika (román) 8 - 4 - 
67. Matematika (szerb) 26 - 29 1 
68. Matematika (szlovák) 21 - 17 - 
69. mentálhigiéniai ismeretek 9 - 16 - 
70. mikrobiológia 7 - 5 - 
71. m vel dési és kommunikációs 

alapismeretek 2 5 8 
3 

72. m vészetek története 43 - 28 - 
73. M vészettörténet (olasz) 31 - 4 - 
74. Német nemzetiségi nyelv 33 - 41 10 
75. nyomdaipari alapismeretek 39 1 50 - 
76. olasz célnyelvi civilizáció (olasz) 37 1 43 1 
77. orosz célnyelvi civilizáció (orosz) 18 - 17 - 
78. portugál nyelv 1 11 8 11 
79. pszichológia 27  41  
80. rajz és vizuális kultúra 

(középszint , portfolio) (szerb) 1 - - - 

81. rajz és vizuális kultúra 
(középszint , projekt) 18 

- 19 - 

82. rendészeti alapismeretek 21 19 23 9 
83. román népismeret (román) 45 - 41 - 
84. román nyelv 21 5 31 6 
85. román nyelv és irodalom 42 - 46 - 
86. szerb népismeret (szerb) - 5 - 6 - 

                                                
5 2006-ban még nem volt szerb népismeret érettségi vizsgatárgy  
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87. szerb nyelv 4 11 3 7 
88. szerb nyelv és irodalom 20 - 29 - 
89. szlovák népismeret (szlovák) 6 - 7 - 
90. szlovák nyelv 33 - 62 3 
91. szlovák nyelv és irodalom 11 5 11 11 
92. szlovén nemzetiségi nyelv - - 2 - 
93. tánc- és mozgásm vészet 12 - 7 - 
94. Társadalomismeret (francia) - - 1 - 
95. Társadalomismeret (német) 27 - 27 - 
96. természettudomány 48 - 27 - 

97. Testnevelés (angol) 4 1 3 - 
98. Testnevelés (német) 1 - 2 - 
99. Testnevelés (román) 2 - 1 - 

100. Testnevelés (szerb) 4 - 4 - 
101. Testnevelés (szlovák) - - 1 - 
102. történelem (horvát) 20 3 41 8 
103. Történelem (olasz) 31 1 28 2 
104. Történelem (orosz) - - 3 - 
105. Történelem (román) 5 - 8 - 
106. Történelem (szerb) 22 1 23 3 
107. Történelem (szlovák) 17 3 23 1 
108. újgörög nyelv 2 - 3 3 
109. ukrán nyelv 23 2 8 - 
110. Utazás és turizmus (projekt) 

(angol) 14 
- 17 

- 

111. vegyipari alapismeretek 1 - 1 - 
112. vendégfogadói ismeretek - - 10 - 
113.vendéglátó-idegenforgalmi 

alapismeretek (francia) 
19 - 8 - 

114. vendéglátó-idegenforgalmi 
alapismeretek (olasz) 

19 - 13 - 

115. vendéglátó-idegenforgalmi 
alapismeretek (szlovák) 

9 - 7 - 

116. zenei angol, zene angolul (angol) 4 - 4 - 
Összesen 1169 217 1792 264 
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Emelt szinten 2006-ban 102, 2007-ben 103 vizsgatárgyat választottak a jelentkez k. A fenti 
táblázaton kív l még az alábbi vizsgatárgyakból jelentkezett 1-50 f  közötti vizsgázó.  
 

2006 2007 

Változ
ás 

So
rs
zá
m 

Emelt szint  vizsgatárgy 

Vizsga 
nyelve 

Tényle
gesen 
letenni 
kívánt 

vizsgák 
száma 

Sors
zám 

Emelt szint  vizsgatárgy 

Vizsga 
nyelve 

Ténylegese
n letenni 

kívánt 
vizsgák 
száma 

1 a magyar népzene alapjai magyar 7 1 a magyar népzene alapjai magyar 15 8 

        2 
ábrázoló és m vészeti 
geometria magyar 4 4 

2 angol célnyelvi civilizáció angol 3 3 angol célnyelvi civilizáció angol 3 0 

3 angol irodalom angol 9 4 angol irodalom angol 2 -7 

4 bolgár nyelv   1 5 bolgár nyelv   1 0 

        6 cigány kisebbségi népismeret magyar 2 2 

5 dráma magyar 28 7 dráma magyar 45 17 

6 emberismeret és etika magyar 1 8 emberismeret és etika magyar 1 0 

7 ének-zene magyar 25 9 ének-zene magyar 22 -3 

8 faipari alapismeretek magyar 6 10 faipari alapismeretek magyar 5 -1 

9 filozófia magyar 2 11 filozófia magyar 1 -1 

10 földrajz angol 2 12 földrajz angol 3 1 

        13 földrajz német 1 1 

11 
francia célnyelvi 
civilizáció francia 1         -1 

12 

gazdasági ismeretek 
(emelt szint ,  I. változat, 
projekt) angol 3       

  -3 

13 

gazdasági ismeretek 
(emelt szint ,  I. változat, 
projekt) magyar 46 14 

gazdasági ismeretek (emelt 
szint ,  I. változat, projekt) magyar 

21 -25 

14 gépészeti alapismeretek magyar 14 15 gépészeti alapismeretek magyar 26 12 

15 informatika angol 4 16 informatika angol 5 1 

        17 informatika német 1 1 

16 
könny ipari 
alapismeretek magyar 3 18 könny ipari alapismeretek magyar 2 -1 

17 

környezetvédelmi-
vízgazdálkodási 
alapismeretek magyar 5 19 

környezetvédelmi-
vízgazdálkodási alapismeretek magyar 

54 49 

18 
közgazdasági-marketing 
alapismeretek angol 20 20 

közgazdasági-marketing 
alapismeretek angol 23 3 

19 
közlekedési 
alapismeretek magyar 4 21 közlekedési alapismeretek magyar 4 0 

20 
magyar mint idegen 
nyelv   7 22 magyar mint idegen nyelv   25 18 

21 Matematika angol 65 23 matematika angol 39 -26 

22 Matematika francia 12 24 matematika francia 14 2 

23 Matematika német 27 25 matematika német 16 -11 

24 Matematika spanyol 2 26 matematika spanyol 4 2 

25 
mez gazdasági 
alapismeretek magyar 11 27 mez gazdasági alapismeretek magyar 17 6 

26 
mozgóképkultúra és 
médiaismeret magyar 15 28 

mozgóképkultúra és 
médiaismeret magyar 32 17 

27 m vészettörténet magyar 30 29 m vészettörténet magyar 29 -1 

        30 német célnyelvi civilizáció német 1 1 

28 népm vészet magyar 4 31 népm vészet magyar 4 0 

29 oktatási alapismeretek magyar 1 32 oktatási alapismeretek magyar 2 1 
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30 református hittan magyar 7         -7 

31 szociális alapismeretek magyar 37 33 szociális alapismeretek magyar 28 -9 
32 történelem francia 10 34 történelem francia 20 10 

33 történelem spanyol 23 35 történelem spanyol 17 -6 

34 ügyviteli alapismeretek magyar 9 36 
ügyviteli alapismeretek 
(szóbeli angol nyelven) magyar 4 -5 

        37 
ügyviteli alapismeretek 
(szóbeli német nyelven) magyar 4 4 

        38 
vendéglátó-idegenforgalmi 
alapismeretek angol 2 2 

35 

vendéglátó-
idegenforgalmi 
alapismeretek német 4 39 

vendéglátó-idegenforgalmi 
alapismeretek német 

1 -3 

 
 

Választható érettségi vizsgatárgyak köre:  
 
25 közismereti tárgy, ebb l az él  idegen nyelv körében közép- és emelt szinten egyaránt 22 
nyelvb l történt jelentkezés. 
21 szakmai el készít  tárgy, a szakmacsoportoknak megfelel en.  
6 m vészeti tárgy. 
 
Érettségi vizsgatárgyak köre idegen nyelven: 
 
Az érettségi vizsgarendszerben a vizsgaszabályzat alapján idegen nyelven kell vizsgázniuk a 
nemzetiségi (horvát, német, román, szerb, szlovák), és a két tanítási nyelv  középiskolák 
(angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) végz s tanulóinak. 
Középszinten 22, emelt szinten 13 vizsgatárgyból volt igény arra, hogy a vizsgát idegen 
nyelven tegyék le.  
Középszinten történelemb l 9 féle (angol, francia, horvát, német, olasz, román, spanyol, 
szerb, szlovák), matematikából 10 féle (angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, román, 
spanyol, szerb, szlovák) idegen nyelven folytak vizsgák.  
 

Anomáliák az érettségi vizsgákkal kapcsolatban 
 
 Költségvetési anomáliák 
 
Költségvetési anomália 1. 
Az érettségi vizsgarendszer m ködtetése hazánkban az állam feladata, ugyanakkor a 
vizsgarendszer m ködtetése, finanszírozása terén sajátos költségvetési anomália is 
tapasztalható, hiszen miközben az érettségi vizsga állami vizsga, a középiskolákat m ködtet  
intézményfenntartók egyik feladata, hogy a középiskolai keretek között folyó középszint  
érettségi vizsgák megszervezéséhez szükséges forrásokat biztosítsák, és amely vizsgákhoz az 
állami költségvetés (költségvetési tv. 3. számú melléklete és az Oktatási és kulturális 
Minisztérium. XX. fejezetében az �„Érettségi vizsga lebonyolítása�” cím  11/4/18 jogcím alatt 
található 1019,0 millió Ft keretb l erre fennmaradó keret terhére, valamint a költségvetési 
törvény XX. fejezet 11/2/3 Közoktatási célú humánszolgáltatások és kiegészít  támogatás 
címen belül a humánszolgáltatások normatív állami forrás terhére) nem biztosítja teljes 
kör en a vizsgaszervezésekhez szükséges költségvetési kereteket. Bár a költségvetési tv. az 
alapnormatívákon belül tartalmazza az érettségi vizsgákon való részvétel, a felügyelet illetve 
a vizsgák megszervezésével összefügg  forrásokat, ezen normatívák ismeretében az 
intézmény fenntartójának az intézményi költségvetés el készítése során terveznie kell a 
valószín  intézményi költségeket, amelyeket nem tudhat pontosan el re. Így a fenntartónak 
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számolnia kell a vizsgaszervezés (középszint  vizsgák vizsgáztatók bérezése, felügyelet 
finanszírozása, infrastruktúra biztosítása, vizsgaelnökök finanszírozása, tételek rzése, 
szállítása, stb.) költségeivel is, amikor az intézményi költségvetésekr l döntést hoz, mert az 
érettségi vizsga része a közoktatás rendszerének és mert a kt. 91.§ (2) a) alapján a f jegyz , 
illetve a jegyz  közrem ködik az érettségi vizsgaszabályzat alapján az érettségi vizsgák 
el készítésében és megtartásában. Ám az is tudható, hogy az állami normatívák nem fedezik a 
vizsgákra fordított intézményi és fenntartói tényleges költségeket, azt a fenntartónak ki kell 
egészítenie egyéb saját bevételei, forrásai terhére. Ezért lenne javasolható, hogy az érettségi 
finanszírozásával kapcsolatban olyan új normatívát kellene bevezetni, amely magának a 
vizsgának a specifikumai szerint kerülne megállapításra, annak teljes költségét tartalmazná, 
így a fenntartók részére. 
Költségvetési anomália 2. 
Fontos hangsúlyozni, hogy a tanulói jogviszony megsz nése után bármelyik hazai 
középiskolában lehet középszint  érettségi vizsgára jelentkezni. A fenntartó szabályozási 
körébe tartozik az, hogy engedélyezik-e iskoláiknak a nem tanulói jogviszonyban lév  
jelentkez k vizsgáztatását az intézménye számára, hiszen az iskolának nem kötelessége 
fogadni ket. A tankötelezettség megsz nte után a vizsgázók ugyan vizsgadíjat fizetnek a 
vizsgáztatásért, azonban a vizsgáknak járulékos költségvetési igényei vannak a 
vizsgaszervez  középiskola -és a fenntartója -számára.  
Költségvetési anomália 3. 
Mivel egy központi vizsgatárgy tételkészítésének és országos tantárgyi vizsgabizottságának 
m ködtetése legkevesebb félmillió Ft-be kerül évente, súlyos anomália, hogy azon 
vizsgatárgyak, amelyekre kevesebb mint ötven tanuló jelentkezik, rendszeresen költségvetési 
hiányt termelnek az állam számára.  
Költségvetési anomália 4. 
Az akkreditálási eljárásra benyújtott vizsgatárgyak kapcsán lefolytatásra kerül az Oktatási 
hivatal által az akkreditációs eljárás, amelynek a költségeit a kérelmez  viseli. Az 
akkreditálási eljárás kezdeményez jének a kérelem benyújtásának napján érvényes kötelez  
legkisebb munkabér (minimálbér) négyszeresének megfelel  díjat kell befizetnie az OKÉV 
számlájára. Mindebb l látszik, hogy egyik oldalon az ilyen kérelmekhez akkreditációs eljárási 
díj köt dik és a vizsgatárgy akkreditálásának a költségei nem terhelik az államot. 
Másrészt viszont att l kezdve, hogy egy tárgy akkreditált lett, abból megszervezhet  az 
érettségi vizsga és ennek a költségei már jelentkeznek, és növeli, terheli, ezen vizsgatárgyak 
száma a vizsgarendszert. 
 
A jelenlegi érettségi vizsgatárgyakkal kapcsolatos széleskör  választhatóságból 
következ  anomáliák 
 
1. Az emelt szinten választható vizsgatárgyak és a fels oktatás felvételi eljárásában 
elfogadott érettségi vizsgatárgyak számának túlburjánzása 
 

A fels oktatási intézmények 2008-ra nyilvánosságra hozták az elfogadott érettségi 
vizsgatárgyak listáját. Ebben a korábbiakhoz képest lényegesen több érettségi vizsgatárgyat 
neveztek meg. Például az agrár képzési ágban bármely szakmai el készít  tárgy, vagy a 
szlavisztika alapszakon bármely idegen nyelv felvételi tárgyként szerepelhet. Ha csak ez 
utóbbi alapszakon ésszer en korlátozásra kerülne az elfogadható idegen nyelvek száma, 
legalább 12 idegen nyelv kikerülne a kés bbiekben a felvételi tárgyként elfogadott tárgyak 
sorából. Ha ez nem következik be, még akkor is 29 olyan érettségi vizsgatárgy van, amely 
fels oktatásban nem elfogadott felvételi tárgy, ezért ezekb l az emelt szint  vizsga 
lehet ségének biztosítása nem feltétlenül szükséges.  
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Az elfogadott vizsgatárgyak számának csökkentése melletti érv az is, hogy ezáltal a felvételi 
teljesítmények elbírálása az egymással jobban összemérhet  kevesebb számú vizsgatárgyak 
érettségi vizsgaeredményei alapján történne. 
 
Változtatás lehetséges irányai:  
a) Tárgyalások kezdeményezés a fels oktatással a felvételi eljárásban elfogadott 
vizsgatárgyak jöv beli radikális csökkentésér l. Indokolt, hogy az egyes, a fels oktatásban 
indításra kerül  képzési ágakhoz sz kítsük az érettségi tantárgyak választásának lehet ségét. 
b) A vizsgaszabályzat módosítása olyan értelemben, hogy emelt szinten csak az adott 
évben a fels oktatásban elfogadott érettségi vizsgatárgyakból lehessen emelt szint  vizsgát 
tenni. Mivel két évre el re tudható, hogy melyek a bemeneti fels oktatási felvételi 
vizsgatárgy igények, ez megvalósítható lenne 
c) Felmerül lehet ségként, hogy a fels oktatásba továbblépni szándékozók számára legalább 
egy érettségi tárgyból az emeltszint  vizsga letételének kötelezettsége kerüljön rendeleti 
szinten is megfogalmazásra. Ezt az Országgy lés Oktatási és Tudományos Bizottsága 2007. 
június elején a fels oktatási törvény módosításának a részletes vitája során támogatta 
 
Várható kockázat:  
a) Az intézkedés ellenkez  el jel  a fels oktatás azon gyakorlatával, hogy az elfogadott 
érettségi vizsgatárgyak számát és ezzel a felvételiz k választási lehet ségeit, akár az 
esélyegyenl ség rovására is az évek során fokozatosan növelték.  
b) Várható mindazon vizsgatárgyak képvisel inek, szakmai szervezeteinek er teljes 
ellenállása, amelyek ily módon kikerülnek a fels oktatás által preferált emelt szint  vizsgák 
köréb l. Legfontosabb érvként az hozható föl, hogy ezen tantárgyak iránt az érdekl dés a 
középiskolákban akár csökkenhet, és ez valamilyen szempontból a közoktatás számára fontos 
ismeretkörök oktatásának elsorvadásához vezet és így a közoktatás sokszín ségét 
veszélyezteti. Ez azonban nem tekinthet  komoly ellenállásnak, hiszen a Nat alapján a 
fejlesztési követelmények adottak, amelyeket az iskolák helyi tanterveiben meg kell 
jeleníteni, függetlenül az érettségi vizsgatárgyak számától 
c) A fels oktatásba jelentkez k felé már többször igényként merült fel az emelt szint  
érettségi vizsgán való részvétel kötelezettsége. Ez mindeddig nem valósult meg. Amennyiben 
a fels oktatás által elfogadásra kerül vizsga tárgyak száma jelent sen csökkenthet , akkor 
önmagában az egy vizsgatárgyból történ  emelt szint  érettségire történ  kötelez  jelentkezés 
el írása nem jelent valós kockázatot, függetlenül attól, hogy a fels oktatás f szabályként 
jelenleg sem követeli meg az emelt szint letételét, azt a vizsgázók döntésére bízza. Ellenállás 
inkább azon fels oktatási intézmények és érettségiz k részér l várható, akik olyan 
intézményekben adják be jelentkezésüket,ahova középszint is elegend  volt eddig. 
 
 
2. Az idegen nyelven letehet  érettségi vizsgák megszervezésének kötelezettsége miatti 
anomáliák 
 

A választható vizsgatárgyak számát jelent sen megnöveli a vizsgaszabályzat azon 
kitétele, amely szerint minden Magyarországon tanított idegen nyelvb l tehet  érettségi 
vizsga. Ennek következtében 2006-ban 22 féle, 2007-ben 24 féle idegen nyelvb l kellett 
vizsgalehet séget biztosítani. Ugyanakkor jól behatárolható azon idegen nyelvek köre, 
amelyekb l jelent s vizsgaigény mutatkozik. Mindemellett a fels oktatásnak az 1-es 
pontban elemzett intézkedései 12 nyelvb l automatikusan vizsgaigényt generálnak. 
Ugyancsak megfontolandó azon intézkedés hatása a vizsgarendszerre, amely az angol 
nyelv oktatását minden középiskolai tanuló számára kötelez vé teszi. A választható 
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nyelvek számának korlátozása megtakarítást hozna a kidolgozandó írásbeli feladatsorok 
és emelt szint  szóbeli tételsorok tekintetében. 
Ez a korlátozás vonatkozhat csak a kötelez  idegen nyelvre, de a választható 
tárgyakra is. (Legkorábban 2009-ben.) 
 
Változtatás lehetséges irányai:  
a)  A vizsgaszabályzat módosítása a kötelez  vizsgatárgyak tekintetében. A kötelez  
idegen nyelv, mint érettségi tárgy választási lehet ségének korlátozása csak a 
fels oktatási felvételi eljárásban elfogadott 12 nyelvre, vagy további csökkentés az ún. hat 
nagyobb él  idegen nyelvre (angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol). 
b) Az el bbi mellett a vizsgaszabályzat módosítása. A választható idegen nyelvek körének 
korlátozása a fels oktatási felvételi eljárásban elfogadott 12 nyelvre, továbbá a latinra. 
 
Várható kockázat:  
a) A döntéskor figyelembe kell venni, hogy az els  intézkedés csak a másodikkal együtt 
hoz biztos megtakarítást, amíg ugyanis a válaszható nyelvek köre nem sz kül le a 12 
nyelvre, egy-két vizsgaigény minden évben adódhat minden kis nyelvb l , és így 
változatlanul szükség lesz a központi tételek Oktatási Hivatal általi elkészítésére. Várható 
mindazon nyelvek képvisel inek, szakmai szervezeteinek er teljes ellenállása, amelyek 
tekintetében megsz nik a vizsgalehet ség. 
A nyelvek választási lehet ségének korlátozásával megsz nne az érettségi 
vizsgarendszernek az a korábban er teljesen kommunikált oktatáspolitikai �„vívmánya�”, 
hogy a középfokú nyelvvizsga ingyenes megszerzésének lehet ségét biztosítja 
térítésmentesen a tankötelezettség alatt olyan nyelvekb l is, amelyekb l a hazai 
nyelvvizsga-rendszer vizsgalehet séget sem kínál jelenleg, - és várhatóan nem is fog - 
hiszen csak igen kis számban választják ezen nyelveket évente, ezért nem térül meg a 
akkreditálni ket, mint nyelvvizsgarendszereket. 
 

3. A nemzetiségi és a két tanítási nyelv  érettségi vizsgák megszervezése okán fellép  
anomáliák és a szabályozás újragondolása (legalább a tételfordítási költségek 
csökkentése érdekében).  
 
 

 Az idegen nyelv  vizsgák nyelve a Kt. szerint �„az oktatás nyelvén folyik�”. A nemzetiségi 
és két tanítási nyelv  középiskolák a jogszabályok alapján maguk határozhatják meg, 
hogy mely tantárgyakat oktatnak idegen nyelven. Az ezekben az oktatási formákban 
tanuló diákoknak legalább két, idegen nyelven oktatott vizsgatárgyból kell idegen nyelven 
érettségi vizsgát tenniük. A fordítások költségigénye meglehet sen nagy, min sége 
nehezen ellen rizhet , és a szóbeli vizsgák megszervezése is sokszor �– megfelel  
képzettség  vizsgáztató hiányában �– nehézségekbe ütközik. 
Ezen a téren egyszer sítés �– a fenti szabályozási logika miatt �– csak a szabályozási 
elemekben együttesen, összehangoltan történhet. 
 
Változtatás lehetséges irányai 
a)  A két oktatási formát  szabályozó minisztériumi irányelvekben  az idegen nyelven 
oktatható középiskolai tárgyak körének lecsökkentése, , egységesítése és konkretizálása 
lenne szükséges. Ebb l már egyértelm  következne, hogy milyen tárgyakból lehetne 
lehetséges idegen nyelven, illetve nemzetiségi nyelven vizsgázni ezekben az 
intézményekben.  
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b) Az irányelvek meghagyásával az idegen nyelven teljesíthet  érettségi vizsgatárgyak 
körének az alábbiak szerinti korlátozása jelenthetne megoldást: 
1 verzió: matematika, történelem, célnyelvi civilizáció, nemzetiségi népismeret az idegen 
nyelvek 12-re csökkentend  köréb l. 
Ebb l következ en meg kellene szüntetni a nemzetiségi és a kéttannyelv  érettségi 
kötelez  jellegét a nemzetiségi középiskolákban. 
2. verzió: csak a matematika, történelem tantárgyakból kellene kötelez en minden ilyen 
típusú intézményben el írni az 1. verzióban szerepl  négy tárgy helyett az érettségi 
vizsgát, de csak az idegen nyelvek 12-re csökkentend  köréb l. 
 
Várható kockázat:  
a) Az idegen nyelven oktatható tárgyak körének sz kítése a fenti négy tantárgyra az 
iskolák (hozzávet legesen kett száz kéttannyelv  iskola) egy részét igen nehéz, szinte 
megoldhatatlan feladat elé állíthatja, hiszen a korábbi években lehet ségeik és 
er forrásaik szerint alakították ki egyéni tantárgystruktúrájukat, és az ennek oktatásához a 
szükséges végzettségekkel rendelkez  pedagógusokat - melynek megváltoztatásához �–
saját kommunikációjuk szerint - nem rendelkeznek er forrásokkal. 
b) A nemzetiségi oktatásban el forduló nemzetiségi tannyelv  középiskolák esetében ez a 
korlátozás elvileg is lehetetlen, mert ott minden vizsgatárgyat a nemzetiség nyelvén 
oktatnak. (Így fordulhatott el  idén testnevelés vizsga német román és szerb nyelven.) A 
változás a hazánkban él  nemzetiségek oldaláról bizonyosan ellenkezést váltana ki, hiszen 
a saját nyelvhez, a saját kultúrához való joguk csorbításaként élhetnék meg. 
c) A két oktatási formához kapcsolódó érettségi vizsga szabályozása a szakmai 
szervezetekkel való hosszú egyeztetések után alakult ki.  Az esetleges változtatás 
megbontaná ezt a kialakult konszenzust. 
d) A b) pontból következ en több olyan iskola lesz, aki a jelenlegi felkészítés mellett nem 
tudja biztosítani majd a kéttannyelv , ill. a nemzetiség érettségire való felkészítést, így 
tanulóik nem tudnak az érettségin fels fokú nyelvvizsgát szerezni. 
e) Több olyan szakközépiskola is van, ahol a kéttannyelv  képzést els sorban a szakmai 
el készít  tárgyakban valósítják meg. Az itteni tanulók egyrészt nem tudnak majd 
fels fokú nyelvvizsgát szerezni az érettségin, másrészt a szakmai el készít  tárgyból nem 
tudnak majd érettségizni, hiszen nem magyarul tanulták. 
f) Mivel 2004-t l közoktatási reform keretei között a �„0�” évfolyamokon megkezdett 
nyelvi el készít  évfolyamok napjainkra kialakult nagy száma okán feltehet en csökkenni 
fog a kéttannyelv  képzés iránt érdekl d k száma a jöv ben, ezért ezt a típusú képzési 
típust indokolatlan a jelenlegi kedvezményekkel támogatva m ködtetni a jöv ben. 

 
4. A vizsgatárgyak számával kapcsolatos el írások miatti anomália  
 

A közoktatási törvény 9.§-ának rendelkezési alapján a jelenlegi érettségi rendszerben 
öt vizsgatárgyból kell az érettségiz knek vizsgát tenni. Oktatáspolitikai döntést 
igényel, hogy szükséges e egyáltalán öt vizsgatárgyból vizsgát tenni a jelentkez knek, 
vagy lehet e a vizsgák számát csökkenteni. A kötelez  vizsgatárgyak számának 
csökkentése megtakarítást hozhat a vizsgák tényleges számának csökkenésében, emellett 
eredményezheti néhány vizsgatárgy �„kikopását�” a rendszerb l. Azon vizsgázóknak, akik 
nem tanulnak tovább a fels oktatásban, ténylegesen csak a négy kötelez  tantárgyból 
kellene vizsgázni, ezért az  esetükben a közoktatásnak vizsgázónként eggyel kevesebb 
vizsga tényleges megszervezését kellene finanszírozni. Hasonlóan azok esetében, akik 
tovább kívánnak tanulni, ám továbbtanulásukhoz a négy kötelez  vizsgatárgy eredménye 
elegend , a finanszírozandó vizsgák száma eggyel csökken.  Emellett néhány olyan 



 
 

 23

tárgyból, amelyet a vizsgázók a mai rendszerben kizárólag az ötödik vizsgatárgy 
teljesítésének kötelezettsége miatt választottak, nem lesz vizsgaigény.  
 
Változtatás lehetséges irányai 
 
A) kötelez  vizsgatárgyak körének csökkentése a jelenlegi ötr l négyre, 
 a négy tárgyból három, az választása kötelez , a negyedik tárgy pedig kötelez en 
választandó lenne vagy közép, vagy emelt szinten a jelenlegi vizsgaszervezési szabályok 
alapján. 
Kötelez  tárgyak (3 db) 
-Magyar nyelv és irodalom, 
-Anyanyelv (nemzetiségi nyelv) és irodalom csak a nemzeti,etnikai kisebbségi oktatásban 
résztvev knek az idegen nyelv helyett, 
-Matematika, 
-Idegen nyelv, 
 
A kötelez en választandó negyedik tárgy (1 db) pedig a vizsgázó választása szerint 
vagy a történelem, vagy egy természettudományos (biológia, kémia, fizika, földrajz, 
természetismeret) tantárgy lehetne. 
 
Az ötödik, illetve a további tárgyak kiválasztása a vizsgázó szabad elhatározásán múlna: 
Ez az ötödik tantárgyhoz köt d  vizsgaeredmény három úton lehetne elérhet : 
A) Vagy a fels oktatással kés bbiekben egyeztetésre kerül  és a jelenlegihez képest 

lesz kítend  elfogadható vizsgatárgyak köréb l, a vizsgázó önkéntes választása 
alapján. Közép és emeltszinten lenne szervezend  a jelenlegi érettségi szabályok 
alapján. 

B) Vagy az A) pont alapján a vizsgatárgyak közül kies  tárgyakból, így a szakmai 
el készít  tantárgyakból, illetve egyedileg akkreditált tárgyakból,amelyekb l csak 
iskolai szinten szervezett vizsga révén, és csak a  középszint  követelmények alapján 
szervezett érettségi vizsga keretei között lehetne csak középszint  vizsgát tenni. 

 
 
Várható kockázat:  
a) Várható mindazon vizsgatárgyak képvisel inek, szakmai szervezeteinek er teljes 
ellenállása, amelyek iránt az intézkedés következtében jelent sen csökken a vizsgaigény( 
pl. történelem). Viszont a természettudomány kötelez en választandó lenne, mert a 
javaslat gyakorlatilag az összes természettudományos tantárgyat érinti ezért k feltehet en 
nem elleneznék a módosítást. Az intézkedés ellenállást váltana ki a szakképzés területén, 
hiszen a szakmai el készít  tárgyak még az eddigieknél is jobban kiszorulnának az 
érettségi vizsgák gyakorlatából.  
 
Szükséges adatok:  
Az érettségi adatbázist két részre kell bontani, azokra, akik a fels oktatásba felvételiznek 
és azokra, akik nem. Ez utóbbi körben elemezhet  a vizsgatárgyak választásának várható 
átstruktúrálódása és az érettségi költségek várható csökkenése. Hasonló elemzést kell 
elvégezni azon érettségiz k körében, akik fels oktatási felvételijéhez elegend  a négy 
kötelez  vizsgatárgy. Az ehhez szükséges adatokkal jelenleg az OFIK rendelkezik, és  
képes ezen elemzés alapadatainak kigy jtésére.  
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5. A vizsgatárgyak akkreditációja miatt jelentkez  anomália, amely révén az érettségi 
vizsgatárgyak száma növekszik 
 
A 233/2004. (VIII. 6.) Kormányrendelettel módosított érettségi vizsgaszabályzat 
vizsgatárgyak akkreditálására/a vizsgatárgyak vizsgakövetelményeinek központi 
vizsgakövetelményként történ  kiadására vonatkozóan rendelkezett. Mivel a R.6. §-ának 
rendelkezései alapján lehet az adott iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében 
meghatározott követelményekre épül  és akkreditált vizsgatantárgy (a továbbiakban: 
akkreditált vizsgatantárgy), az érettségi vizsgatárgyak rendszerében b vülést eredményezett a 
rendelkezés. A 100/1997 Korm. rendelet 6.§ (10) alapján az akkreditált vizsgatantárgy lehet 

a) a középiskola helyi tantervében található általános m veltséget megalapozó, érettségi vizsgára 
és 
fels fokú tanulmányokra felkészít  ismeretekre épül , 
b) a gimnázium helyi tantervében található munkába állást el készít , illetve segít  ismeretekre 
épül , 
c) a szakközépiskolai helyi tanterv követelményeire vagy a szakmai tantárgy központi 
programjára 
(tantervére) épül  szakmai el készít , 
d) a fenntartó által készített tantervben lév  ismeretekre épül  vizsgatantárgy. 

 
Tehát a vizsgaszabályzat hatályos rendelkezése alapján napjainkban is nyitott az akkreditáció 
lehet sége az arra vállalkozók el tt, semmi nem akadályozza, hogy b vüljön a vizsgatárgyak 
száma! A R. alapján, a lefolytatott eljárást követ en csak két év múlva lehet megszervezni az 
így akkreditált vizsgatárgyból a vizsgákat, ám az iskola vagy az iskola fenntartója csak olyan 
vizsgatárgy akkreditálását kezdeményezheti, amelynek a követelményeib l a helyi tantervben 
meghatározottak szerint legalább kétszer év végi osztályzatot kell szerezni, és a tantárgyat a 
teljes tanulmányi id  alatt legalább százharmincnyolc órában tanítani kell. Az akkreditációs 
eljárásban azt kell vizsgálni, hogy a vizsgatárgy követelményei összhangban állnak-e a 
Nemzeti alaptantervben, e vizsgaszabályzatban, továbbá nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai 
oktatás esetén a Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás irányelvében, két tanítási nyelv  
iskolai oktatás esetén a Két tanítási nyelv  iskolai oktatás irányelvében, valamint az iskola 
helyi tantervében, illetve a szakmai tantárgy központi programjában (tantervében) 
meghatározott követelményekkel. Csak olyan tantárgy akkreditációja kérhet  érettségi 
vizsgatárgyként, amely általános és részletes vizsgakövetelménye legalább hetven 
százalékban eltér a kiadott vizsgakövetelményekt l, továbbá a tantárgy elnevezése nem 
egyezik meg a kiadott vizsgatárgyak elnevezésével. 
 

Jelenleg az alábbi akkreditált vizsgatárgyakból szervezhet  �–a táblázatban megjelölt 
határid t l kezdve - érettségi vizsga 

 



 
 

 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

szakmai 
el készít  Gépírás és információkezelés középszint 2005. május-júniusi 

vizsgaid szak 

szakmai 
el készít  

Közlekedésépít  
alapismeretek középszint 2005. május-júniusi 

vizsgaid szak 

közismereti Euritmia középszint 2006. május-júniusi 
vizsgaid szak 

közismereti Buddhista vallás középszint 2007. május-júniusi 
vizsgaid szak 

közismereti Pünkösdista hittan középszint 2007. május-júniusi 
vizsgaid szak 
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Az adminisztrációs feladatok terén jelentkez  anomália 
 
Az érettségi adminisztráció során keletkez  nyomtatott iratanyag mennyiségének 
csökkentése, helyettesítése elektronikus tárolással.  

 
Az új vizsgarendszerben a dokumentumok kezelése, tárolása a vizsgatárgyak 

követelményeinek és vizsgaleírásának részletes jogi szabályozása miatt bonyolultabbá vált, 
mennyiségük is növekedett. Az adminisztráció papírszükségletének biztosítása, és az 
iratanyag hosszú távú tárolásának megoldása a vizsgaszervez  intézményeknek jelent s napi 
gondot okoz. Az érettségi vizsga informatikai adminisztrációs rendszerében lényegében 
minden hosszú távon meg rzend  anyaga, adata elektronikus formában már most is 
rendelkezésre áll. Lényegében minden nyomtatott és tárolt dokumentumot ma is ebb l az 
informatikai rendszerb l kell el állítani. Az iskolákon belüli hosszú távú elektronikus tárolás 
biztonsági és információtechnológiai okokból nem látszik lehetségesnek, ezért az igazi 
megoldást az informatikailag biztonságos központi adattárolás jelenthetné.  

 
Mivel az adatok az iskolákban m köd  vizsgabizottságokban keletkeznek, a központi 
nyilvántartásba való elküldés feltétele a hatósági eljárásokhoz is alkalmas elektronikus 
aláírás. Ha ez rendelkezésre állna, megsz ntethet  lenne a jelentések papíralapú 
párhuzamos továbbítása, a vizsgadokumentumok (törzslapok, osztályozó ívek stb.) 
központi rendszerben való tárolása. Az iskolák és fenntartóik egyedi azonosítóval 
férhetnének hozzá saját adataikhoz, így a helybeni papír alapú tárolás szükségtelenné 
válna. 
 
Változtatás lehetséges irányai 
a)  Az érettségi eredményeket nyilvántartó jelenlegi informatikai rendszer kib vítése úgy, 
hogy az az érettségi vizsga minden adminisztrációs adatát hitelesen tartalmazza és tárolja, 
biztosítva az iskolák, és fenntartóik számára az egyéni jogosultságon alapuló hozzáférést.. 
b) Az adattovábbítás és tárolás elektronikus rendszerének jogi szabályozása. 
 
Várható kockázat:  
a) Az érettségi vizsga adminisztrációs rendszerének használata során az Oktatási Hivatal-
OKÉV egyel re még azt tapasztalja, hogy az adatrögzítési felel sség mértéke az iskolában 
még nem megfelel en alakult ki. Nagyon sok a hiba,  a folyamat közbeni módosítás. 
b) Az egy helyen való tárolásnak mindenképpen van biztonsági kockázata, ám ez 
megfelel  informatikai eszközökkel minimalizálható. 

Summa 
A jelenlegi érettségi rendszer távoli hasonlattal úgy m ködik, mint a százhatvan éve 
megszületett, Kiegyezésre épül  dualizmus. A rendszer új vagy leginkább korrigált 
elemekkel b vül, de az érdemi változtatások kikezdenék a rendszer alapjait, így a nem 
bolygatni elv érvényesül benne. Emiatt nem történnek �– nem történhetnek alapvet  
strukturális változtatások, mert azokhoz az érettségi rendszer alapjaiban, közoktatási 
törvényben beépített, az érettségivel kapcsolatos rendelkezéseket is esetleg érinteni 
kellene, továbbá korábban szakmailag széleskör en leegyeztetett, vagy esetleg politikailag 
meghatározott kérdésekhez kellene hozzányúlni. A színtisztán kompetenciaközpontú 
mérés-értékelésre épül  vagy csak a képezhet ség megállapításáról szóló vizsga 
ugyanúgy mint a dönt en m veltségi, tudásalapú, taxatív ismeretekre épül  korábbi. Jelen 
tanulmány megkísérelte az eddigi hat vizsgaid szak tapasztalatai alapján 
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helyzetértékeléssel egybekötötten és nemzetközi összehasonlításban feltárni a rendszer 
er sségeit és gyengeségeit, a folyamat anomáliáit. A dokumentum tartalmaz -súlyponti 
kérdésként kezelve- az eddigi a rendszeren belüli jelent sebb változtatási javaslatokat is, 
melyek a legkülönböz bb szakmai, szakmapolitikai fórumokon felmerültek illetve a 
szerz  munkásságának részét képezték. 
 Ezeket összegezve a szabadon választható érettségi tárgyak számát a jelenlegi mintegy 
120-ról hozzávet leg a felére kellene csökkenteni. A csökkentésnek csak az adna biztos 
hátteret, ha a rendes érvényes érettségi vizsgához (az érettségi bizonyítvány 
megszerzéséhez) elégséges volna a négy kötelez  tárgyból vizsgával vizsgaeredményt 
elérni (magyar illetve nemzetiségi nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen 
nyelv). Az érettségi bizonyítványba azonban továbbra is öt vizsgatárgy eredménye 
kerülne. Az ötödik tárgyból választható módon lehessen érettségi eredményt szerezni. 6 

   Jelent sen csökkenteni kellene az emelt szinten megszervezend , választható és 
ingyenesen letehet  vizsgatárgyak számát. Emelt szint  vizsgát csak azokból a tárgyakból 
szervezzen az állam, amelyeket a fels oktatás belépési megszab a jelentkez knek, illetve 
többletpontot képez  differenciálási alapként elfogad t lük. A felvételi tárgynak min sül  
érettségi tárgyak körét a fels oktatással egyeztetve aszerint kell sz kíteni, ahogyan a 
fels oktatási reform csökkentette a három éves alapképzési szakasz belépési �„kapuinak�” 
számát. Ellenkez  esetben a felvételi pontképz nek meghagyott nagy számú érettségi 
tárgy visszaviszi a fels oktatásba a korai differenciálás elemét, ami ellentétes volna a 
reform szellemével. Ezt meggondolva kell felülvizsgálni pl. a kis számban tanított és a 
fels oktatásban is kis számban képz  nyelvek, vagy pl. a 21 szakmai alapozó tárgy 
helyzetét az érettségin. 
   Korlátozni kellene az idegen nyelven letehet  vizsgatárgyak kínálatát. A nemzetiségi 
iskolákban az anyanyelv és irodalom mellett történelemb l, matematikából és a 
nemzetiségi népismeretb l, a kéttannyelv  középiskolában matematikából, történelemb l 
és a célnyelvi civilizációból lehessen idegen nyelven vizsgázni.  
 A dolgozatban bemutatott gazdasági, költségvetési anomáliák kiküszöbölésére és a 
változtatások megalapozására analitikus elemzést kell készíttetni a tárgyak iránti 
�„vizsgázói kereslet�” mértékér l, a vizsgák fajlagos költségének szóródásáról: ez mutatná 
meg, hogy mennyi ésszer sítési tartalék van a jelenlegi rendszerben.7 Ahhoz, hogy 
lényeges változások a rendszer m ködését legalább a 2010-es tavaszi vizsgaid szaktól 
érinthessék, a kormányrendelet módosításának 2008 széig kellene megszületnie.

                                                
6  Honti Mária közoktatási szakért  2006-os munkaanyagában szerepl  megoldási javaslatok szerint: Az érettségi 
bizonyítvány megszerzésének vizsgaid szakában egy ötödik tárgyat választ a vizsgázó azon vizsgatárgyak közül, amelyekb l 
közép vagy emelt szinten központi követelmények szerinti vizsga tehet . Emelt szint  vizsgaeredmény csak ilyen vizsga 
keretében szerezhet . Vagy:  
 A tanulói jogviszonyban érettségiz k számára az iskolájuk középszint  vizsgát szervez a helyi tanterv számára 
elfogadott, egyedileg akkreditált program szerint tanított tárgyból. Vagy: 
 A vizsgázó által választott természettudományos vagy szakmai alapozó tárgyból szerzett záró osztályzatot (a hozzá 
tartozó legmagasabb középszint  %-kal és szabályozott záradékkal) az érettségi bizonyítványra vezetik.  
 
7  H.M. kapcsolódó munkaanyagának javaslata szerint, és ehhez kapcsolódóan javítani kell a vizsgarendszer bels  
egységét, meg kell szüntetni a koherencia ellen ható anomáliákat, az értékelési módok, pontozási rendszerek 
ésszer tlenségeit és indokolatlan különbségeit. Ezt a munkát néhány egyszer  �– de valamennyi központilag szervezett 
tárgyban követend  �– alapelv megfogalmazásával kell elindítani. Az elvek kialakításával és érvényesítésének ellen rzésével 
egy, a tantárgyi bizottságoktól elkülönül  sz kebb munkacsoportot kell megbízni. Ennek nyomán a tételkészít  
bizottságokkal felül kell vizsgáltatni valamennyi vizsgatárgy általános és részletes követelményeit valamint a 
vizsgaleírásokat. A valós bekerülési költséghez közelítve kell meghatározni a vizsgadíj mértékét, azaz a jelenlegi díjat 
vizsgatárgyanként tovább kellene emelni. A vizsga ingyenessége helyett a díjmentesség kategóriáját kell bevezetni, amely 
alanyi jogon csak a tanulói jogviszonyidején tett vizsgára jár.  
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Melléklet az adattáblákkal 
Érettségi jelentkezési adatok 

 

Régió 
Érettségiz t rögzít  

telephelyek 
Érettségiz k száma 

 
2006. 
máj. 

2007. 
máj. 

2006. 
máj. 

2007. 
máj.  

Nyugat-dunántúli (01) 115 115 11963 12754  
Közép-dunántúli (02) 118 118 12306 12587  
Dél-dunántúli (03) 107 107 10996 11644  
Észak-magyarországi (04) 118 119 13601 13975  
Észak-alföldi (05) 171 182 18602 19330  
Dél-alföldi (06) 148 156 15734 17030  
Közép-magyarországi (07) 338 346 36059 38372  
Összesen: 1115 1143 119261 125692  

      
Vizsgák vizsgafajták szerint (mentességek figyelembevétele nélkül)  

Vizsgafajta középszint emelt szint  
2006 2007 2006 2007  

rendes 401889 430638 32283 27994  
el rehozott 24519 19900 929 1141  
szintemel  - - 9610 5030  
kiegészít  1777 1582 2191 1408  
ismétl  3352 3033 1423 2339  
pótló 210 235 6 15  
javító 916 1509 24 43  
Összesen 432663 456897 46466 37970  

 

Vizsgák száma 

Szint 2006. máj. 2007. máj. 
emelt szint 45926 37859 
középszint 431411 455603 
Összesen 477337 493462 
 
 

Régió 

Emelt szint  
tényleges 
vizsgák - 

2006. máj. 

Emelt szint  
tényleges 
vizsgák - 

2007. máj. 
01 3798 3365 
02 3936 3140 
03 3735 3171 
04 4525 3556 
05 6089 5081 
06 6013 5030 
07 17830 14516 
Összesen 45926 37859 
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2006 2007 

Vált
ozá

s 

Sor
szá
m 

Középszint  vizsgatárgy 

Vizsga 
nyelve 

Tényl
eges

en 
leten

ni 
kíván

t 
vizsg

ák 
szám

Sor
szá
m 

Középszint  vizsgatárgy 

Vizsga 
nyelve 

Tény
lege
sen 

leten
ni 

kívá
nt 

vizs
gák 
szá

 1 a magyar népzene alapjai magyar 23 1 a magyar népzene alapjai magyar 59 36 
2 ábrázoló és m vészeti geometria magyar 75 2 ábrázoló és m vészeti geometria magyar 93 18 
3 angol célnyelvi civilizáció angol 728 3 angol célnyelvi civilizáció angol 840 112 

4 angol nyelv   38510 4 
angol nyelv 

  
45 

808 
7 

298 
5 anyanyelvi kommunikáció magyar 14 5 anyanyelvi kommunikáció magyar 10 -4 
6 arab nyelv   1 6 arab nyelv   4 3 
7 beás nyelv   8 7 beás nyelv   18 10 

8 belügyi rendészeti ismeretek magyar 1141 8 
belügyi rendészeti ismeretek 

magyar 
1 

270 129 
9 bibliaismeret - Hit Gyülekezete magyar 26 9 bibliaismeret - Hit Gyülekezete magyar 12 -14 

10 biológia angol 13 10 biológia angol 11 -2 
        11 biológia francia 4 4 

11 biológia magyar 15826 12 
biológia 

magyar 
16 

161 335 
12 biológia német 21 13 biológia német 17 -4 
13 biológia szerb 4 14 biológia szerb 4 0 
14 biológia szlovák 3 15 biológia szlovák 2 -1 
15 cigány kisebbségi népismeret magyar 22 16 cigány kisebbségi népismeret magyar 149 127 
16 diakónia, ápolástan magyar 8 17 diakónia, ápolástan magyar 12 4 

        18 dráma francia 11 11 
17 dráma magyar 359 19 dráma magyar 352 -7 
18 egészségügyi alapismeretek angol 2 20 egészségügyi alapismeretek angol 1 -1 
19 egészségügyi alapismeretek magyar 477 21 egészségügyi alapismeretek magyar 527 50 
20 elektronikai alapismeretek angol 10 22 elektronikai alapismeretek angol 21 11 
21 elektronikai alapismeretek magyar 616 23 elektronikai alapismeretek magyar 646 30 
22 élelmiszer-ipari alapismeretek magyar 30 24 élelmiszer-ipari alapismeretek magyar 41 11 
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23 ember- és társadalomismeret, etika magyar 138 25 ember- és társadalomismeret, etika magyar 238 100 
24 emberismeret és etika magyar 281 26 emberismeret és etika magyar 346 65 
25 ének-zene magyar 954 27 ének-zene magyar 923 -31 
26 ének-zene német 2         -2 
27 ének-zene szlovák 1 28 ének-zene szlovák 2 1 
28 építészeti és építési alapismeretek magyar 314 29 építészeti és építési alapismeretek magyar 321 7 
29 építészeti és építési alapismeretek német 13 30 építészeti és építési alapismeretek német 11 -2 
30 épületgépészet alapjai magyar 12 31 épületgépészet alapjai magyar 27 15 
31 eszperantó nyelv   2 32 eszperantó nyelv   5 3 
32 euritmia magyar 10 33 euritmia magyar 8 -2 

        34 európai uniós ismeretek magyar 3 3 
33 evangélikus hittan magyar 50 35 evangélikus hittan magyar 68 18 
34 evangélikus hittan német 2 36 evangélikus hittan német 1 -1 
35 faipari alapismeretek magyar 227 37 faipari alapismeretek magyar 229 2 
36 filozófia magyar 426 38 filozófia magyar 599 173 
37 filozófia román 41 39 filozófia román 43 2 
38 finn nyelv   6 40 finn nyelv   6 0 
39 fizika angol 57 41 fizika angol 59 2 

        42 fizika francia 1 1 
40 fizika horvát 1 43 fizika horvát 1 0 

41 fizika magyar 7165 44 
fizika 

magyar 
6 

668 -497 
42 fizika német 33 45 fizika német 22 -11 
43 fizika spanyol 1 46 fizika spanyol 1 0 

        47 fizika szerb 1 1 
44 folklórismeret magyar 19 48 folklórismeret magyar 37 18 
45 földrajz angol 178 49 földrajz angol 222 44 
46 földrajz francia 23 50 földrajz francia 27 4 
47 földrajz horvát 15 51 földrajz horvát 9 -6 

48 földrajz magyar 20734 52 
földrajz 

magyar 
20 

967 233 
49 földrajz német 252 53 földrajz német 289 37 
50 földrajz olasz 3 54 földrajz olasz 21 18 
51 földrajz orosz 6         -6 
52 földrajz spanyol 13 55 földrajz spanyol 46 33 
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53 földrajz szlovák 1 56 földrajz szlovák 1 0 
54 francia célnyelvi civilizáció francia 144 57 francia célnyelvi civilizáció francia 142 -2 

55 francia nyelv   1404 58 
francia nyelv 

  
1 

391 -13 
56 gazdasági ismeretek (középszint ) angol 2         -2 
57 gazdasági ismeretek (középszint ) magyar 125 59 gazdasági ismeretek (középszint ) magyar 125 0 
58 gépészeti alapismeretek magyar 473 60 gépészeti alapismeretek magyar 520 47 
59 gépírás és információkezelés magyar 64 61 gépírás és információkezelés magyar 55 -9 
60 hangkultúra magyar 17 62 hangkultúra magyar 27 10 
61 hangtani és akusztikai ismeretek magyar 15 63 hangtani és akusztikai ismeretek magyar 23 8 
62 héber nyelv   5 64 héber nyelv   5 0 

        65 holland nyelv   4 4 
63 horvát nemzetiségi nyelv   11 66 horvát nemzetiségi nyelv   1 -10 
64 horvát népismeret horvát 9 67 horvát népismeret horvát 15 6 
65 horvát nyelv   20 68 horvát nyelv   31 11 
66 horvát nyelv és irodalom   7 69 horvát nyelv és irodalom   13 6 
67 informatika angol 134 70 informatika angol 164 30 
68 informatika francia 8 71 informatika francia 10 2 

69 informatika magyar 22229 72 
informatika 

magyar 
25 

119 
2 

890 
70 informatika német 74 73 informatika német 97 23 

        74 informatika szerb 1 1 
        75 informatika szlovák 22 22 

71 informatikai alapismeretek magyar 550 76 informatikai alapismeretek magyar 516 -34 
        77 informatikai alapismeretek szlovák 22 22 

72 japán nyelv   17 78 japán nyelv   14 -3 
73 judaisztika magyar 20 79 judaisztika magyar 15 -5 
74 katolikus hittan magyar 752 80 katolikus hittan magyar 592 -160 
75 katolikus hittan német 1         -1 
76 katonai alapismeretek magyar 12 81 katonai alapismeretek magyar 15 3 

        82 kémia angol 14 14 

77 kémia magyar 3389 83 
kémia 

magyar 
3 

230 -159 
78 könny ipari alapismeretek magyar 391 84 könny ipari alapismeretek magyar 308 -83 
79 környezettan magyar 22 85 környezettan magyar 17 -5 
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80 környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek magyar 266 86 környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek magyar 256 -10 

81 
közgazdasági alapismeretek (középszint , elméleti 
gazdaságtan) angol 37 87 

közgazdasági alapismeretek (középszint , elméleti 
gazdaságtan) angol 

33 -4 

82 
közgazdasági alapismeretek (középszint , elméleti 
gazdaságtan) francia 31 88 

közgazdasági alapismeretek (középszint , elméleti 
gazdaságtan) francia 

26 -5 

83 
közgazdasági alapismeretek (középszint , elméleti 
gazdaságtan) magyar 3313 89 

közgazdasági alapismeretek (középszint , elméleti 
gazdaságtan) magyar 

2 
733 -580 

84 
közgazdasági alapismeretek (középszint , elméleti 
gazdaságtan) német 28 90 

közgazdasági alapismeretek (középszint , elméleti 
gazdaságtan) német 

20 -8 
85 közgazdasági alapismeretek (középszint , üzleti gazdaságtan) angol 47 91 közgazdasági alapismeretek (középszint , üzleti gazdaságtan) angol 27 -20 
86 közgazdasági alapismeretek (középszint , üzleti gazdaságtan) magyar 725 92 közgazdasági alapismeretek (középszint , üzleti gazdaságtan) magyar 670 -55 
87 közgazdasági-marketing alapismeretek angol 9 93 közgazdasági-marketing alapismeretek angol 8 -1 

88 közgazdasági-marketing alapismeretek magyar 2748 94 
közgazdasági-marketing alapismeretek 

magyar 
2 

417 -331 
89 közlekedésépít  alapismeretek magyar 60 95 közlekedésépít  alapismeretek magyar 49 -11 
90 közlekedési alapismeretek magyar 354 96 közlekedési alapismeretek magyar 361 7 
91 latin nyelv   363 97 latin nyelv   336 -27 
92 lengyel nyelv   4 98 lengyel nyelv   4 0 
93 lovári nyelv   22 99 lovári nyelv   32 10 
94 magyar mint idegen nyelv   54 100 magyar mint idegen nyelv   66 12 

95 magyar nyelv és irodalom magyar 89674 101 
magyar nyelv és irodalom 

magyar 
92 

826 
3 

152 
96 matematika angol 515 102 matematika angol 590 75 
97 matematika francia 129 103 matematika francia 143 14 
98 matematika horvát 8 104 matematika horvát 15 7 

99 matematika magyar 87588 105 
matematika 

magyar 
91 

496 
3 

908 
100 matematika német 350 106 matematika német 379 29 
101 matematika olasz 53 107 matematika olasz 51 -2 
102 matematika orosz 13 108 matematika orosz 17 4 
103 matematika román 8 109 matematika román 4 -4 
104 matematika spanyol 109 110 matematika spanyol 123 14 
105 matematika szerb 26 111 matematika szerb 29 3 
106 matematika szlovák 21 112 matematika szlovák 17 -4 
107 mentálhigiéniai ismeretek magyar 9 113 mentálhigiéniai ismeretek magyar 16 7 
108 mez gazdasági alapismeretek magyar 473 114 mez gazdasági alapismeretek magyar 659 186 
109 mikrobiológia magyar 7 115 mikrobiológia magyar 5 -2 
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110 mozgóképkultúra és médiaismeret magyar 810 116 mozgóképkultúra és médiaismeret magyar 961 151 
111 m vel dési és kommunikációs alapismeretek magyar 2 117 m vel dési és kommunikációs alapismeretek magyar 8 6 
112 m vészetek története magyar 43 118 m vészetek története magyar 28 -15 

113 m vészettörténet magyar 1199 119 
m vészettörténet 

magyar 
1 

498 299 
114 m vészettörténet olasz 31 120 m vészettörténet olasz 4 -27 
115 német célnyelvi civilizáció német 551 121 német célnyelvi civilizáció német 573 22 
116 német nemzetiségi népismeret német 268 122 német nemzetiségi népismeret német 242 -26 
117 német nemzetiségi nyelv   33 123 német nemzetiségi nyelv   41 8 
118 német nemzetiségi nyelv és irodalom   64 124 német nemzetiségi nyelv és irodalom   65 1 

119 német nyelv   26464 125 
német nyelv 

  
29 

013 
2 

549 
120 népm vészet magyar 194 126 népm vészet magyar 310 116 
121 nyomdaipari alapismeretek magyar 39 127 nyomdaipari alapismeretek magyar 50 11 
122 oktatási alapismeretek magyar 261 128 oktatási alapismeretek magyar 287 26 
123 olasz célnyelvi civilizáció olasz 37 129 olasz célnyelvi civilizáció olasz 43 6 
124 olasz nyelv   666 130 olasz nyelv   710 44 
125 orosz célnyelvi civilizáció orosz 18 131 orosz célnyelvi civilizáció orosz 17 -1 
126 orosz nyelv   91 132 orosz nyelv   74 -17 
127 portugál nyelv   1 133 portugál nyelv   8 7 
128 pszichológia magyar 27 134 pszichológia magyar 41 14 

129 rajz és vizuális kultúra (középszint , portfolió) magyar 1758 135 
rajz és vizuális kultúra (középszint , portfolió) 

magyar 
1 

634 -124 
130 rajz és vizuális kultúra (középszint , portfolió) szerb 1         -1 
131 rajz és vizuális kultúra (középszint , projekt) magyar 18 136 rajz és vizuális kultúra (középszint , projekt) magyar 19 1 
132 református hittan magyar 269 137 református hittan magyar 296 27 
133 rendészeti alapismeretek magyar 21 138 rendészeti alapismeretek magyar 23 2 
134 román népismeret román 45 139 román népismeret román 41 -4 
135 román nyelv   21 140 román nyelv   31 10 
136 román nyelv és irodalom   42 141 román nyelv és irodalom   46 4 
137 spanyol célnyelvi civilizáció spanyol 96 142 spanyol célnyelvi civilizáció spanyol 53 -43 
138 spanyol nyelv   213 143 spanyol nyelv   244 31 
        144 szerb népismeret szerb 6 6 
139 szerb nyelv   4 145 szerb nyelv   3 -1 
140 szerb nyelv és irodalom   20 146 szerb nyelv és irodalom   29 9 
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141 szlovák népismeret szlovák 6 147 szlovák népismeret szlovák 7 1 
142 szlovák nyelv   33 148 szlovák nyelv   62 29 
143 szlovák nyelv és irodalom   11 149 szlovák nyelv és irodalom   11 0 
        150 szlovén nemzetiségi nyelv   2 2 
144 szociális alapismeretek magyar 171 151 szociális alapismeretek magyar 116 -55 
145 tánc- és mozgásm vészet magyar 12 152 tánc- és mozgásm vészet magyar 7 -5 
        153 társadalomismeret francia 1 1 

146 társadalomismeret magyar 1003 154 
társadalomismeret 

magyar 
1 

420 417 
147 társadalomismeret német 27 155 társadalomismeret német 27 0 
148 természettudomány magyar 48 156 természettudomány magyar 27 -21 
149 testnevelés angol 4 157 testnevelés angol 3 -1 

150 testnevelés magyar 2840 158 
testnevelés 

magyar 
3 

263 423 
151 testnevelés német 1 159 testnevelés német 2 1 
152 testnevelés román 2 160 testnevelés román 1 -1 
153 testnevelés szerb 4 161 testnevelés szerb 4 0 
        162 testnevelés szlovák 1 1 
154 történelem angol 305 163 történelem angol 389 84 
155 történelem francia 106 164 történelem francia 105 -1 
156 történelem horvát 20 165 történelem horvát 41 21 

157 történelem magyar 84313 166 
történelem 

magyar 
87 

171 
2 

858 
158 történelem német 473 167 történelem német 516 43 
159 történelem olasz 31 168 történelem olasz 28 -3 
        169 történelem orosz 3 3 
160 történelem román 5 170 történelem román 8 3 
161 történelem spanyol 70 171 történelem spanyol 88 18 
162 történelem szerb 22 172 történelem szerb 23 1 
163 történelem szlovák 17 173 történelem szlovák 23 6 
164 újgörög nyelv   2 174 újgörög nyelv   3 1 
165 ukrán nyelv   23 175 ukrán nyelv   8 -15 
166 utazás és turizmus magyar 108 176 utazás és turizmus magyar 96 -12 
167 utazás és turizmus (projekt) angol 14 177 utazás és turizmus (projekt) angol 17 3 
168 utazás és turizmus (projekt) magyar 408 178 utazás és turizmus (projekt) magyar 364 -44 
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        179 ügyviteli alapismeretek (szóbeli angol nyelven) magyar 211 211 
        180 ügyviteli alapismeretek (szóbeli német nyelven) magyar 159 159 
169 ügyviteli alapismeretek magyar 370         -370 
170 vegyipari alapismeretek magyar 1 181 vegyipari alapismeretek magyar 1 0 
        182 vendégfogadói ismeretek magyar 10 10 
171 vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek angol 135 183 vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek angol 161 26 
172 vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek francia 19 184 vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek francia 8 -11 

173 vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek magyar 1360 185 
vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek 

magyar 
1 

377 17 
174 vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek német 272 186 vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek német 226 -46 
175 vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek olasz 19 187 vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek olasz 13 -6 
176 vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek szlovák 9 188 vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek szlovák 7 -2 
177 zenei angol, zene angolul magyar 4 189 zenei angol, zene angolul angol 4 0 

2006 2007 

Változ
ás 

 

Sor
szá
m 

Emelt szint  vizsgatárgy 

Vizsga 
nyelve 

Tényleg
esen 

letenni 
kívánt 

vizsgák 
száma 

Sor
szá
m 

Emelt szint  vizsgatárgy 

Vizsga 
nyelve 

Tényleg
esen 

letenni 
kívánt 

vizsgák 
száma 

 

1 a magyar népzene alapjai magyar 7 1 a magyar népzene alapjai magyar 15 8  

        2 ábrázoló és m vészeti geometria magyar 4 4  

2 angol célnyelvi civilizáció angol 3 3 angol célnyelvi civilizáció angol 3 0  

3 angol irodalom angol 9 4 angol irodalom angol 2 -7  

4 angol nyelv   3948 5 angol nyelv   3 900 -48  

5 beás nyelv   3 6 beás nyelv   9 6  

6 bibliaismeret - Hit Gyülekezete magyar 7 7 bibliaismeret - Hit Gyülekezete magyar 1 -6  

7 biológia angol 8 8 biológia angol 8 0  

8 biológia magyar 5499 9 biológia magyar 5 254 -245  

9 biológia német 2         -2  

10 bolgár nyelv   1 10 bolgár nyelv   1 0  

        11 cigány kisebbségi népismeret magyar 2 2  

11 dráma magyar 28 12 dráma magyar 45 17  

12 egészségügyi alapismeretek magyar 98 13 egészségügyi alapismeretek magyar 139 41  
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13 elektronikai alapismeretek angol 4         -4  

14 elektronikai alapismeretek magyar 45 14 elektronikai alapismeretek magyar 40 -5  

15 élelmiszer-ipari alapismeretek magyar 0 15 élelmiszer-ipari alapismeretek magyar 2 2  

16 emberismeret és etika magyar 1 16 emberismeret és etika magyar 1 0  

17 ének-zene magyar 25 17 ének-zene magyar 22 -3  

18 építészeti és építési alapismeretek magyar 103 18 építészeti és építési alapismeretek magyar 129 26  

19 építészeti és építési alapismeretek német 2 19 építészeti és építési alapismeretek német 6 4  

20 eszperantó nyelv   3 20 eszperantó nyelv   2 -1  

21 faipari alapismeretek magyar 6 21 faipari alapismeretek magyar 5 -1  

22 filozófia magyar 2 22 filozófia magyar 1 -1  

23 finn nyelv   2 23 finn nyelv   2 0  

24 fizika angol 3 24 fizika angol 1 -2  

25 fizika magyar 1732 25 fizika magyar 1 353 -379  

26 földrajz angol 2 26 földrajz angol 3 1  

27 földrajz magyar 664 27 földrajz magyar 591 -73  

        28 földrajz német 1 1  

28 francia célnyelvi civilizáció francia 1         -1  

29 francia nyelv   706 29 francia nyelv   647 -59  

30 gazdasági ismeretek (emelt szint ,  I. változat, projekt) angol 3         -3  

31 gazdasági ismeretek (emelt szint ,  I. változat, projekt) magyar 46 30 gazdasági ismeretek (emelt szint ,  I. változat, projekt) magyar 21 -25  

32 gazdasági ismeretek (emelt szint , II. változat) magyar 57 31 gazdasági ismeretek (emelt szint , II. változat) magyar 25 -32  

33 gépészeti alapismeretek magyar 14 32 gépészeti alapismeretek magyar 26 12  

34 héber nyelv   1 33 héber nyelv   4 3  

35 holland nyelv   6 34 holland nyelv   1 -5  

36 horvát nemzetiségi nyelv   1         -1  

37 horvát nyelv   5 35 horvát nyelv   3 -2  

38 horvát nyelv és irodalom   12 36 horvát nyelv és irodalom   36 24  

39 informatika angol 4 37 informatika angol 5 1  

40 informatika magyar 1587 38 informatika magyar 1 307 -280  

        39 informatika német 1 1  

41 informatikai alapismeretek magyar 135 40 informatikai alapismeretek magyar 124 -11  

42 japán nyelv   47 41 japán nyelv   52 5  

43 kémia magyar 1804 42 kémia magyar 1 822 18  

44 könny ipari alapismeretek magyar 3 43 könny ipari alapismeretek magyar 2 -1  
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45 környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek magyar 5 44 környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek magyar 54 49  

46 közgazdasági alapismeretek (emelt szint ) angol 2 45 közgazdasági alapismeretek (emelt szint ) angol 6 4  

47 közgazdasági alapismeretek (emelt szint ) magyar 890 46 közgazdasági alapismeretek (emelt szint ) magyar 652 -238  

48 közgazdasági alapismeretek (emelt szint ) német 4 47 közgazdasági alapismeretek (emelt szint ) német 11 7  

49 közgazdasági-marketing alapismeretek angol 20 48 közgazdasági-marketing alapismeretek angol 23 3  

50 közgazdasági-marketing alapismeretek magyar 167 49 közgazdasági-marketing alapismeretek magyar 221 54  

51 közlekedési alapismeretek magyar 4 50 közlekedési alapismeretek magyar 4 0  

52 latin nyelv   82 51 latin nyelv   133 51  

53 lengyel nyelv   13 52 lengyel nyelv   9 -4  

54 lovári nyelv   3 53 lovári nyelv   8 5  

55 magyar mint idegen nyelv   7 54 magyar mint idegen nyelv   25 18  

56 magyar nyelv és irodalom magyar 6234 55 magyar nyelv és irodalom magyar 4 302 -1 932  

57 matematika angol 65 56 matematika angol 39 -26  

58 matematika francia 12 57 matematika francia 14 2  

59 matematika magyar 6388 58 matematika magyar 4 088 -2 300  

60 matematika német 27 59 matematika német 16 -11  

        60 matematika orosz 1 1  

61 matematika spanyol 2 61 matematika spanyol 4 2  

        62 matematika szerb 1 1  

62 mez gazdasági alapismeretek magyar 11 63 mez gazdasági alapismeretek magyar 17 6  

63 mozgóképkultúra és médiaismeret magyar 15 64 mozgóképkultúra és médiaismeret magyar 32 17  

64 m vel dési és kommunikációs alapismeretek magyar 5 65 m vel dési és kommunikációs alapismeretek magyar 3 -2  

65 m vészettörténet magyar 30 66 m vészettörténet magyar 29 -1  

        67 német célnyelvi civilizáció német 1 1  

        68 német nemzetiségi nyelv   10 10  

66 német nemzetiségi nyelv és irodalom   315 69 német nemzetiségi nyelv és irodalom   328 13  

67 német nyelv   1832 70 német nyelv   1 944 112  

68 népm vészet magyar 4 71 népm vészet magyar 4 0  

69 nyomdaipari alapismeretek magyar 1         -1  

70 oktatási alapismeretek magyar 1 72 oktatási alapismeretek magyar 2 1  

71 olasz célnyelvi civilizáció olasz 1 73 olasz célnyelvi civilizáció olasz 1 0  

72 olasz nyelv   347 74 olasz nyelv   292 -55  

73 orosz nyelv   51 75 orosz nyelv   46 -5  

74 portugál nyelv   11 76 portugál nyelv   11 0  
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75 rajz és vizuális kultúra (emelt szint ) magyar 45 77 rajz és vizuális kultúra (emelt szint ) magyar 49 4  

76 református hittan magyar 7         -7  

77 rendészeti alapismeretek magyar 19 78 rendészeti alapismeretek magyar 9 -10  

78 román nyelv   5 79 román nyelv   6 1  

79 román nyelv és irodalom   0 80 román nyelv és irodalom     0  

80 spanyol nyelv   357 81 spanyol nyelv   343 -14  

81 szerb nyelv   11 82 szerb nyelv   7 -4  

82 szerb nyelv és irodalom   0 83 szerb nyelv és irodalom     0  

        84 szlovák nyelv   3 3  

83 szlovák nyelv és irodalom   5 85 szlovák nyelv és irodalom   11 6  

84 szlovén nemzetiségi nyelv   0         0  

85 szociális alapismeretek magyar 37 86 szociális alapismeretek magyar 28 -9  

86 társadalomismeret magyar 82 87 társadalomismeret magyar 81 -1  

87 testnevelés angol 1         -1  

88 testnevelés magyar 83 88 testnevelés magyar 146 63  

89 történelem angol 80 89 történelem angol 69 -11  

90 történelem francia 10 90 történelem francia 20 10  

91 történelem horvát 3 91 történelem horvát 8 5  

92 történelem magyar 11625 92 történelem magyar 8 799 -2 826  

93 történelem német 113 93 történelem német 117 4  

94 történelem olasz 1 94 történelem olasz 2 1  

95 történelem spanyol 23 95 történelem spanyol 17 -6  

96 történelem szerb 1 96 történelem szerb 3 2  

97 történelem szlovák 3 97 történelem szlovák 1 -2  

98 ukrán nyelv   2         -2  

        98 újgörög nyelv   3 3  

99 ügyviteli alapismeretek magyar 9 99 ügyviteli alapismeretek (szóbeli angol nyelven) magyar 4 -5  

        100 ügyviteli alapismeretek (szóbeli német nyelven) magyar 4 4  

100 vegyipari alapismeretek magyar 0         0  

        101 vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek angol 2 2  

101 vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek magyar 212 102 vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek magyar 177 -35  

102 vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek német 4 103 vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek német 1 -3  
 


