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Á L L Á S F O G L A L Á S
a felvételi eljárás során 2010-től alkalmazásra kerülő érettségi vizsgatárgyak körének
bővítéséről
A bizottság kezdeményezi a 237/2006. (XI. 27.) Korm. sz. rendelet vonatkozó mellékletének
módosítását a felvételi vizsgatárgyak 2010-es felvételi eljárás során történő bővítésével, az
alábbiak szerint:
[…]
Bölcsészettudományi képzési terület
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.
Képzési ág

Alapszakok

Érettségi vizsgatárgyak
[…]

magyar
magyar (pl.:
magyar kötelező
és
drámapedagógia,
eszperantó, észt, finn, angol vagy dráma vagy finn vagy francia vagy
finnugor, folklorisztika, latin vagy német vagy olasz vagy orosz vagy
irodalomtudomány,
spanyol vagy történelem
művelődéstudomány,
neolatin, nyelvmentor,
nyelvtechnológia,
színháztörténet,
ügyvitel szakirányokkal)
[…]
modern filológia
germanisztika (pl.:
német, német
nemzetiségi,
néderlandisztika, svéd,
norvég, dán
szakirányok)

német (emelt szintű) vagy német
nemzetiségi nyelv (emelt szintű) vagy német
nemzetiségi nyelv és irodalom (emelt szintű)
vagy angol (emelt szintű)* vagy holland
(emelt szintű)*
és
angol vagy francia vagy holland vagy latin
vagy magyar vagy olasz vagy orosz vagy
spanyol vagy történelem

[…]
ókori és keleti filológia
keleti nyelvek és
kultúrák (pl.:
altajisztika, arab,
indológia, iranisztika,
tibeti, mongol,
hebraisztika, japán,
kínai, koreai, török,
újgörög szakirányok)

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

[…]
* csak néderlandisztika szakirányra történő jelentkezés esetén

[…]
Indoklás: mindhárom módosítás az adott képzési ág valamely alapszakjának megfelelő
szakirányra történő jelentkezés esetén bővíti a felvételire való jelentkezők körét, egyben
elősegíti, hogy a megfelelő szakirányokra az adott nyelvben már jártasságot szerzett diákok
számára ösztönzést adjon.
A bizottság kéri a Magyar Rektori Konferencia Elnökségét, hogy kezdeményezze a felvételi
eljárásról szóló említett kormányrendelet módosítását, egyben kifejezi szándékát, hogy az
intézményi igényeknek megfelelően megvizsgálja a felvételi eljárás során figyelembe vehető
érettségi vizsgatárgyak körének további bővítését illetve racionálisabb kialakítását.
Miskolc-Budapest, 2009. március 12.
Készítette: Dr. Fazekas Csaba egyet. docens, a bizottság elnöke

