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A bejelentés tartalmi kivonata
A
bejelentő
a
nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 2017 januárjától életbe lépő,
szakgimnáziumokra vonatkozó érettségi
szabályokat sérelmezi.
A bejelentő kifogásolja, hogy a
törvény 6. § (2) e) pontja alapján a
szakgimnáziumok
tanulói
nem
választhatnak 5. érettségi tantárgyat, hanem
a szakgimnázium ágazatának megfelelő
szakmai vizsgatárgyból kell érettségizniük.
A bejelentő sérelmesnek tartja a
törvény 6. § (4a) bekezdésében foglaltakat
is, amely szerint „új érettségi vizsgatárgyat, vagy
az érettségi vizsgatárgy új vizsgaszintjének
vizsgakövetelményeit felmenő rendszerben kell
bevezetni,
az
érettségi
vizsgatárgy
vizsgakövetelményeinek érdemi megváltoztatására
irányuló rendelkezést az érettségi vizsgára
jelentkezés előtt legalább két évvel kell kiadni."
Álláspontja
szerint
a
fenti
rendelkezés alapján a szakgimnáziumban
érettségizők a szabad vizsgatárgy választás
hiánya miatt hátrányt szenvednek, mivel ha
nem a szakgimnázium adta szakirányba
kívánnak továbbtanulni, sok esetben még
6. tantárgyat is kell választaniuk. A
felkészülés tehát ebben az esetben
nehezebb számukra, mint gimnáziumban
tanuló társainak.
Különösen sérelmesnek tartja a
bejelentő
azt
is,
hogy
a
vizsgakövetelmények 2016 decemberében
lettek kihirdetve mégis a 2017-ben
érettségizőkre már vonatkozik az új
rendszer, a fent hivatkozott (4a) bekezdés
ellenére.

Státusz
lezárt

Vizsgálat eredménye
A közérdekű bejelentést az Emberi Erőforrások Minisztériuma megvizsgálta,
majd a Nemzetgazdasági Minisztériummal történt egyeztetést követően az alábbiakról
adott tájékoztatást.
A szakgimnáziumokban 2017. január 2-i hatállyal új szakmai érettségi tárgyat
(pontosabban: ágazatonként meghatározott ágazati szakmai érettségi tárgyakat és
ágazaton kívüli szakmai érettségi tárgyakat) vezettek be, amelynek középszintű részletes
követelményeit szabályozó rendelet 2016. december 28-án jelent meg.
A 2017 május-júniusi vizsgaidőszakban a szakgimnáziumi tanulók már ezen
követelmények alapján kötelesek érettségizni. Ugyanakkor, a szakgimnáziumokban 2017.
január 1-i hatállyal megszüntették az ötödik érettségi tantárgy szabadon választhatóságát,
és kötelezővé tették a szakmai tárgyból az érettségit.
A szakgimnáziumi tanulók érettségije esetén az ötödik vizsgatárgy szabad
választására irányuló kérelemmel összefüggésben a szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény 2012. január l-jén hatályba lépett szövege szerint a szakmai érettségi
végzettség a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott kötelező közismereti
érettségi vizsgatárgyakból és a szakközépiskola ágazata szerinti kötelező szakmai
vizsgatárgyból álló érettségi vizsgával megszerezhető végzettség, amely az Országos
Képzési Jegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint munkakör
betöltésére képesít. (2. § 40. pont)
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény eredeti, 2011-ben
elfogadott változatában már szerepelt, de csak 2017. január l-jével lépett hatályba az a
rendelkezés, amely értelmében – akkor még szakközépiskolában, de ma már –
szakgimnáziumban az ötödik érettségi vizsgatárgy a szakgimnázium ágazatának megfelelő
szakmai vizsgatárgy. Tehát az ötödik érettségi vizsgatárgy választhatóságának megszűnése
a szakgimnáziumokban (szakközépiskolákban) már 2011 óta tudott tény, így a 2013.
szeptember l-jétől kezdődően és a további tanévekben a szakközépiskolai képzésüket
megkezdő tanulókra már e szabályok vonatkoztak.
Ehhez igazodóan a szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV. 5.) NGM
rendelet 2013. április 7-ével léptette hatályba az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyakra
felkészítést nyújtó szakképzési kerettanterveket, amelyek alkalmazása 2013. szeptember ljétől vált felmenő rendszerben kötelezővé.
Előzőek alapján tehát a szakközépiskolai tanulmányaikat 2013 szeptemberében és
a későbbi tanévekben megkezdő – ma szakgimnáziumi – tanulók szakmai tanulmányaikat
már a kötelező ágazati szakmai érettségi vizsgára felkészülés jegyében, a kötelező ágazati
szakmai érettségi vizsgatárgy szakmai tartalmához igazodó kerettantervek szerint
folytatták.
A jogszabály bevezetésétől élő érettségi alapelv, továbbá az előzőekben

hivatkozott – az ágazati szakmai érettségi vizsga kötelezőségére vonatkozó, 2012/2013as – törvényi előírások érvényesülése érdekében az elmúlt év során megtörténtek a
szükséges további jogszabály módosítások, amelynek eredményeképpen a 2016/2017.
tanév május-júniusi vizsgaidőszakától kötelezővé válik a szakgimnáziumokban ágazati
szakmai érettségi vizsgatárgy letétele. Ugyanakkor – értelem szerint – a vizsgatételek a
kerettantervek alapján kerülnek meghatározásra, így azok sikeres teljesítése a megszerzett
ismeretek birtokában nem okozhat problémát.

