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Á L L Á S F O G L A L Á S
a felvételi eljárás során alkalmazásra kerülő érettségi vizsgatárgyak és többletpontok
rendszeréről

A bizottság megvizsgálta dr. Manhrz Károly szakállamtitkár úr május 6-án, 12232/2010. sz. a.
dr. Szabó Gáborhoz, a Magyar Rektori Konferencia elnökéhez írott levelét, és az abban
foglalt feladatokra nézve az alábbi állásfoglalást hozta:
A bizottság örömmel tapasztalta, hogy bizonyos korábbi javaslataink a felvételi
vizsgatárgyak, valamint a többletpontok kérdésében elfogadásra kerültek, ugyanakkor
sajnálkozással vette tudomásul, hogy több érettségi vizsgatárgy ügyében kéréseink
teljesítésére nem nyílt mód. Ezért a bizottság fenntartja korábbi (2009. március 12-i és 2009.
május 21-i) állásfoglalásaiban foglaltakat, megítélésünk szerint ezen javaslataink szakmailag
megalapozottak, továbbá a szakokra való jelentkezést pozitívan befolyásoló
kezdeményezések.
A bizottság által a szakokról és érettségi vizsgatárgyakról, többletpontokról szóló közlemény
szövegére vonatkozóan megfogalmazott javaslatokat az I. sz., a 237/2006. (XI. 27.) Korm. sz.
rendelet 3. sz. mellékletéhez ennek értelmében megfogalmazott javaslatokat a II. sz. melléklet
tartalmazza.
A bizottság megállapította továbbá, hogy teljes mértékben egyetért dr. Benedek Andrásnak,
az MRK Pedagógusképző Bizottsága elnökének 2010. március 11-én dr. Szabó Gábor elnök
úrhoz intézett levelében foglaltakkal, amikor úgy fogalmazott, hogy „szakmai működésünk
demokratizmusa jegyében joggal kérem, hogy a konszenzussal született bizottsági
állásfoglalások megfelelő súllyal kapjanak szerepet a testületi vélemények
megfogalmazásakor”.
Miskolc-Budapest, 2010. június 7.
Készítette: Dr. Fazekas Csaba egyet. docens, a bizottság elnöke

Mellékletek az állásfoglaláshoz
I. sz. melléklet*
KÖZLEMÉNY
Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2011. évi
felsőoktatási felvételi eljárás során

[…]
Bölcsészettudomány képzési terület
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.
Az intézmények által adható többletpontok
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai
játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián
vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európabajnokságon elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább
3. helyezésért 8 pont.
A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a
minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti
Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1-3. helyezésért 16 többletpont.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai
Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1-10. helyezésért 80 pont, 11-20.
helyezésért 40 pont, 21-30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy
versenyeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.
A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért
helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az első díjasoknak 12 pont,
tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó
tárgy az adott szakon.
Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3.
helyezésért 20 pont.
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú
szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett
technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak
megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont.
A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja
szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos szakmai
tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része)
alól felmentést kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő
továbbtanulás esetén 30 többletpont.

Képzési ág
magyar

*

Alapszakok
magyar (pl.:
drámapedagógia,
eszperantó, észt, finn,
finnugor, folklorisztika,
irodalomtudomány,
művelődéstudomány,

Igen/Nem
igen

igen

igen

igen

igen
igen

igen

Érettségi vizsgatárgyak
magyar kötelező
és
angol vagy dráma vagy francia vagy latin vagy német
vagy olasz vagy orosz vagy spanyol vagy történelem,
illetve ügyviteli alapismeretek is választható

A bizottsági javaslatokat a dőlt, aláhúzott szövegrészek tartalmazzák.

történelem

modern filológia

ókori és keleti filológia

neolatin, nyelvmentor,
nyelvtechnológia,
színháztörténet,
ügyvitel
szakirányokkal)
történelem (pl.:
történelem, levéltár,
muzeológia, régészet
szakirányokkal)

történelem kötelező
és
angol vagy földrajz vagy francia vagy latin vagy
magyar vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol
néprajz
magyar
és
történelem
anglisztika (pl.: angol, angol (emelt szintű) kötelező
amerikanisztika
és
szakirányokkal)
francia vagy latin vagy magyar vagy német vagy olasz
vagy orosz vagy spanyol vagy történelem
germanisztika (pl.:
német (emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv
német, német
(emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv és
nemzetiségi,
irodalom (emelt szintű) vagy angol (emelt szintű) *
néderlandisztika,
és
skandinavisztika
angol vagy francia vagy latin vagy magyar vagy német
szakirányokkal)
vagy olasz vagy orosz vagy spanyol vagy történelem
(egy nyelv csak egyszer választható)
romanisztika (pl.:
a szakiránynak megfelelően francia (emelt szintű) vagy
francia, olasz, portugál, olasz (emelt szintű) vagy spanyol (emelt szintű) vagy
román,
portugál (emelt szintű) vagy román nyelv vagy román
román/nemzetiségi,
nyelv és irodalom
spanyol
és
szakirányokkal)
angol vagy francia vagy latin vagy olasz vagy magyar
vagy német vagy orosz vagy román nyelv vagy román
nyelv és irodalom vagy spanyol vagy történelem (egy
nyelv csak egyszer választható)
portugál szakirányon a választható vizsgatárgyak:
angol vagy francia vagy latin vagy magyar vagy német
vagy olasz vagy orosz vagy portugál vagy román nyelv
vagy román nyelv és irodalom vagy spanyol vagy
történelem. Két érettségi vizsgatárgyat kell választani.
romológia
magyar vagy történelem
és
angol vagy beás nyelv vagy lovári nyelv vagy francia
vagy latin vagy német vagy olasz vagy orosz vagy
spanyol
szlavisztika (pl.: orosz, magyar vagy történelem
bolgár, cseh, lengyel,
és
horvát/nemzetiségi,
angol vagy francia vagy horvát nyelv vagy horvát nyelv
szerb/nemzetiségi,
és irodalom vagy latin vagy német vagy olasz vagy
szlovák/nemzetiségi,
orosz vagy spanyol vagy szerb nyelv vagy szerb nyelv
szlovén/nemzetiségi,
és irodalom vagy szlovák nyelv vagy szlovák nyelv és
ukrán/nemzetiségi
irodalom vagy szlovén nemzetiségi nyelv vagy román
szakirányok)
nyelv vagy román nyelv és irodalom
ókori nyelvek és
kultúrák [asszirológia,
egyiptológia, klasszika

magyar vagy történelem
és
angol vagy arab vagy francia vagy japán vagy latin

pedagógia és pszichológia

filológia (latin, ógörög)
szakirányok]
keleti nyelvek és
kultúrák (pl.:
altajisztika, arab,
indológia, iranisztika,
tibeti, mongol,
hebraisztika, japán,
kínai, koreai, török,
újgörög szakirányok)
andragógia
(művelődésszervező,
személyügyi szervező,
felnőttképzési szervező,
munkavállalási
tanácsadó szakirányok)
pedagógia

pszichológia

szabad bölcsészet

szabad bölcsészet (pl.:
filozófia, esztétika,
etika, vallástudomány,
filmelmélet és
filmtörténet,
kommunikáció,
médiatudomány és
művészettörténet
szakirányok)

vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol vagy
újgörög
magyar vagy történelem
és
angol vagy arab vagy francia vagy japán vagy latin
vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol vagy
újgörög

angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy
matematika vagy német vagy orosz vagy történelem
(a nyelvek közül csak egy válaszható)

angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy
matematika vagy német vagy orosz vagy történelem
(a nyelvek közül csak egy válaszható)
angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy
matematika vagy német vagy orosz vagy történelem
(a nyelvek közül csak egy válaszható)
magyar vagy történelem
és
angol vagy filozófia vagy francia vagy latin vagy
mozgóképkultúra és médiaismeret vagy
művészettörténet vagy német vagy olasz vagy orosz
vagy spanyol

*angol (emelt szintű, a néderlandisztika és a skandinavisztika szakirányra történő jelentkezés esetén)

[…]
Társadalomtudomány képzési terület
Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak:
egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar vagy matematika vagy
társadalomismeret vagy történelem.
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.
Az intézmények által adható többletpontok
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai
játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián
vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európabajnokságon elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább
3. helyezésért 8 pont.
A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a
minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti
Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1-3. helyezésért 16 többletpont.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai

Igen/Nem
igen

igen

igen

Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1-10. helyezésért 80 pont, 11-20.
helyezésért 40 pont, 21-30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy
versenyeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.
A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért
helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az első díjasoknak 12 pont,
tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó
tárgy az adott szakon.
Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3.
helyezésért 20 pont.
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú
szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett
technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak
megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont.
A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja
szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos szakmai
tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része)
alól felmentést kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő
továbbtanulás esetén 30 többletpont.
Képzési ág
politikatudomány

szociális

társadalomismeret

Alapszakok
nemzetközi
tanulmányok
politológia
szociális munka

szociálpedagógia
informatikus
könyvtáros
kommunikáció és
médiatudomány
kulturális antropológia

igen

igen
igen

nem

Érettségi vizsgatárgyak
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül
művelődési és kommunikációs alapismeretek illetve
szociális alapismeretek is választható
az általános követelmények szerint
az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül
informatikai alapismeretek is választható
az általános követelmények szerint

földrajz vagy magyar vagy társadalomismeret vagy
történelem
szociológia
az általános követelmények szerint
társadalmi tanulmányok az általános követelmények szerint

II. sz. melléklet*
3. számú melléklet a 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelethez
A felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgyak
a) a kötelező érettségi vizsgatárgyak
- magyar nyelv és irodalom
- nemzetiségi nyelv és irodalom
- nemzetiségi nyelv
- magyar nyelven, illetve a nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolákban a tanítás nyelvén
letett történelem
- magyar nyelven, illetve a nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolákban a tanítás nyelvén
letett matematika
*

A bizottsági javaslatokat a dőlt, aláhúzott szövegrészek tartalmazzák.

- az élő idegen nyelv vizsgatárgy esetében az angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol
nyelvekből tett vizsga;
b) a választható közismereti vizsgatárgyak közül a magyar nyelven, a nemzetiségi és két
tanítási nyelvű iskolákban a tanítás nyelvén letett
- arab
- dráma
- filozófia
- fizika
- japán
- kémia
- biológia
- földrajz
- informatika
- mozgóképkultúra és médiaismeret
- művészettörténet
- testnevelés
- természettudomány
- társadalomismeret
- belügyi rendészeti ismeretek
- katonai ismeretek
- gazdasági ismeretek
- latin
- portugál
- újgörög
c) a választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak magyar nyelvű vizsgáztatás esetén
- egészségügyi alapismeretek
- elektronikai alapismeretek
- építészeti és építési alapismeretek
- gépészeti alapismeretek
- informatikai alapismeretek
- környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek
- közgazdasági alapismeretek
- közgazdasági-marketing alapismeretek
- közlekedési alapismeretek
- mezőgazdasági alapismeretek
- művelődési és kommunikációs alapismeretek
- oktatási alapismeretek
- szociális alapismeretek
- ügyviteli alapismeretek
- vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.

