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Budapest, 1996. március 26. 

ÉRETTSÉGI VIZSGA  
(alternatív javaslat) 

 

 
Diagnózis 

A közoktatás minőségét biztosító tényezők között alapvető szerepe van a kimenet szabályo-
zásának. A középiskolai tanulmányokat záró klasszikus vizsgának, az érettséginek azonban 
számottevő visszaható szabályozó szerepe a közoktatás minőségére már nincs. Az érettségi 
évtizedekkel ezelőtt elveszítette fontos szerepét. A felvételi vizsgák bevezetésével oldották 
meg azt a szűrést, amelyet az érettségi jelentett korábban. Jelenleg a legerősebb kimeneti té-
nyező az egyetemi-főiskolai felvételi vizsga. Kialakult a kétszintű érettségi igen sok igazság-
talansággal járó formája: az „iskolai” érettségi vizsgán könnyebben lehet jobb osztályzatot 
kapni, mint a felvételi vizsgának is megfelelő érettségi vizsgán. Az „iskolai” érettségivel 
azonban semmit nem kezdhet az érettségizett diák, a munkavállalás esélyeit a tapasztalatok 
szerint az érettségi egyáltalán nem növeli.  

A felvételi vizsga nincs az egyetemek megfelelő kontrollja alatt. A vizsgakérdéseket a mi-
nisztérium egy szakmai háttérintézete állítja össze. A felvételi vizsgák követelményei általá-
ban nem tükrözik a felsőoktatás elvárásait a leendő hallgatókkal szemben. A felvételi vizsgák 
kétségkívül bizonyos (kognitív-) szűrőt jelentenek. Ki lehet szűrni azokat, akik a megfelelő 
képességekkel nem rendelkeznek. A felsőoktatásba bejutott diákok azonban igen súlyos az 
alapkészségekre vonatkozó hiányosságokkal küszködnek. Az is igaz, hogy az egyetemek és 
főiskolák általában nem akarnak felvételi vizsgát, az oktatók véleménye szerint az érettségi 
rangját kell visszaadni. 

A közös érettségi-felvételi vizsga, mint érettségi nincs a közoktatás ellenőrzése alatt: a téte-
leket a közoktatás részéről nem hagyják jóvá, mint általában az iskolai érettségi vizsga 
tételeit. Ezért gyakran előfordul, hogy az érettségi-felvételi vizsgakérdések a közoktatás 
pedagógiai céljaitól idegenek. Ezzel a felvételi vizsgák tematikája szembe került a pedagógiai 
ideállal: azzal, hogy a középiskolai oktatás alapvető célja a gondolkodni és beszélni tanítás. 
Az írásbeli vizsgák teljesen háttérbe szorították a szóbeli számonkérést, és ez visszahatott az 
iskolákban a tanításra is.  Mindez azt eredményezte, hogy nem alakult ki diákjaink 
gondolkodásának logikus rendje és kívánatos beszédkultúrája. 

Az érettségi vizsgákkal kapcsolatos ellentmondásokat az oktatáskutatók jelentős csoportja 
úgy kísérli megoldani, hogy a kialakult helyzetet konzerválja és törvényesíti. Kétszintű érett-
ségit terveznek, amelynek csak az emelt „haladó” szintje alapján tanulhat tovább a diák, az 
alacsonyabb szintje a munkavállalásban segítené az érettségizett fiatalt. Az érettségi vizsga 
kétségkívül szükséges reformjára azonban nem ez az egyedüli lehetőség. Ezért nyilvánosságra 
hozzuk alternatív javaslatunkat és a szakmai közvélemény figyelmébe ajánljuk. Kérjük a kol-

 

Nemzeti Pedagógus Műhely 
1062 Budapest, Andrássy út 87-89. fszt. 1. 
Tel. (00-36-) 30-2013975, tel/fax: (00-36-) 1-3215940 
Hon-lap: http://www.baranyi.hu/ 
E-mail: info@baranyi.hu    
Adószám: 18068478–1–01 
Bankszámlaszám: 11706016–20795832 
Bírósági bejegyzés: sorszám: 6198 (Főv.B.:11.pk.61421/2) 
 



 - 2 - 

légákat, az egyetemek és főiskolák oktatóit, a szülőket és természetesen a diákokat, hogy ezt 
a javaslatot is vitassák meg (összevetve más koncepciókkal).  

Mindenekelőtt rögzíteni kell a középiskolai tanítás és tanulás célját. Az a véleményünk, 
hogy ez abban a klasszikus ideálban lelhető fel, hogy a diák a tudásért tanul, a tudás a 
legalapvetőbb képességeket, készségeket érinti ebben a korban, a fegyelmezett gondolkodás 
képességét, a gondolatok szabatos kifejezésének készségét. Az érettségi vizsgának tehát az 
általános műveltséget kell bizonyítania.  Ez az általános műveltség az, amelyre a felső- és 
középfokú szakmai képzés építhet, az egyetemek, főiskolák, szakképző intézetek nem az 
előképzettségre, hanem az intelligens és kritikus gondolkodásra alapozzák a képzést; nem a 
középiskolai ismeretanyagra, hanem a középiskolai műveltségre és intelligenciára kívánnak 
építeni. (Azt az elgondolást kifejezetten károsnak ítéljük meg, hogy középiskolai tanulmá-
nyoknak a munkavállalásra kellene felkészíteni, az érettségi vizsga erre „képesítene”.)  

 
Javaslat 

Az érettségi vizsgával szemben három fontos elvárás van.  

1. Az érettségi legyen standard (objektív) megméretés a vizsgázó számára, vagyis olyan, 
amely csökkenti a felvételi vizsgáknak a közoktatást kizárólagosan szabályozó hatását.  

2. Legyen megmérettetés annak a pedagógiai környezetnek, amely a diákot körülveszi: az 
iskolának, az iskola pedagógiai programjának, a tantervnek, tankönyvnek.   

3. Legyen megmérettetés a vizsgáztatónak, ezzel elindítva és működésben tartva a tanári 
továbbképzést.  

Miként teljesíthetők ezek a követelmények? 

I. Az érettségi anyagot számonkérhető mértékűre kell formálni. Az érettségi 
követelményeknek teljesíthetőknek kell lenni.  Természetes, hogy a kötelező érettségi 
tárgyak között szerepel a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy 
idegen nyelv és esetleg egy természettudományi tárgy. 

II. Az érettségi vizsgát el kell mozdítani a szóbeli vizsga felé.  A tartalmi irányításnak a 
magyar nyelvet az oktatási rendszer középpontjába kell helyezni: nem tantárgyként, a közok-
tatás egyik feladataként, hanem céljaként. A magyar nyelv kiemelt szerepe nemzeti kérdés: 
a magyarsághoz való tartozás objektív kritériuma, a magyar kultúra hordozója.  A nyelvi 
műveltség egyúttal a fegyelmezett és kellően logikus gondolkodás lehetősége is.  

Az objektív értékelés megvalósítható, mert a szóbeli vizsga is objektívvé tehető. Legalább 
ilyen fontos az érettségi vizsgának az a szerepe, amellyel visszahat a közoktatás minő-
ségére. Ha az érettségi vizsgán a szóbeli feleleteknek nagyobb súlya lesz, az iskolákban 
nagyobb gondot kell arra fordítani, hogy a diák valóban értse a tanult anyagot, ne csak 
„alkalmazza”, az órai értékelés során is többször kell szóban feleltetni. Meg fog nőni a jó és 
tanulható tankönyvek értéke és becsülete.  

Természetesen a korrekt, megfelelő súlyú írásbelinek fontos szerepe lesz, e tekintetben nem 
szükséges a jelenlegi gyakorlattól lényegesen különböző értékelési eljárás. A feleletválasztá-
sos tesztek szerepét azonban háttérbe kell szorítani.  

III. Az érettségi állami vizsga, ezért a követelményekért állami felelősséget kell vál-
lalni. A követelmények tekintetében a lehető legszélesebb alapokon egyetértés kell. A fel-
sőoktatás szakemberei, a középiskolák tanárai, sőt a gazdasági élet képviselői is szerepet 
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kapnak a kialakításában. A tételekért vállalt állami felelősség azt jelenti, hogy évről-évre a 
tanításban résztvevő szakembereknek kell megfogalmazni a (közös írásbeli) érettségi kér-
déseket, azonban állami garancia kell a kiadásukhoz. Ezt a feladatot a minisztérium szakmai 
szolgáltató intézete szervezi és irányítja.   

Alapvető, hogy tanár, szülő, diák számára legyen világos évekre előre, hogy mitől lesz 
az érettségi jeles, jó, közepes, elégséges, vagy mi az, amire elégtelent fog kapni a 
vizsgázó. A tételeket úgy kell megfogalmazni, hogy nem kötődhetnek egyetlen tantervhez és 
egyetlen tankönyvhöz, viszont többféle tankönyv, tanterv alapján adható helyes válasz.  

IV. Az érettségi egyszintű és egységes. Egységes: ne legyen különbség a nyolc, a hat és a 
négyosztályos gimnáziumok, szakközépiskolák, kéttannyelvű gimnáziumok, egyházi, magán, 
alapítványi és állami iskolák között.  Az egységes érettségi nem azt jelenti, hogy minden diák 
ugyanabból érettségizik, hanem azt, hogy ha két diák az ország két különböző középiskolá-
jában ugyanabból a tárgyból érettségizik, akkor a követelmények is azonosak rájuk 
nézve.  

Egyszintű, mert ez biztosítja az esélyegyenlőséget. Egyszintű érettségi a szokásos jeles, jó, 
közepes, elégséges, elégtelen osztályzatokkal értelmetlenné teszi a kétszintű érettségi vizsgát, 
amely mellett elfogadható érvek nem szólnak. (Az a helyes, ha a tanuló a választott érettségi 
tárgyak felől a középiskola utolsó évében dönthet, 16 éves korban általában nem alkalmasak a 
későbbi pályájukat is meghatározó döntés meghozatalára.) 

V. A vizsgabizottság részben a tantestület tagjaiból (az osztályt tanító tanárokból), 
részben külső tagokból áll. A bizottságban három külső tag szerepel, egy humán-, egy reál-
szakos tanár, és kívánatos, hogy a harmadik egyetemi vagy főiskolai oktató. (A felsőoktatás 
így vállalhat felelősséget az érettségi minőségéért.)  

A külső tagokat az Országos Vizsgáztatói Névjegyzékről számítógépes sorsolással választ-
ják. A vizsgáztatók időben megtudják, hogy mikor vizsgáztatnak, de a vizsga helyét (az isko-
lát) csak a szükséges mértékben, az utolsó pillanatban. Az is ekkor derül ki, hogy ki lesz a 
másik két külső tag. Az iskola is csak a vizsga előtt tudja meg a külső tagok nevét. (Az érett-
ségi dolgozatok javításával, a javítás ellenőrzésével kapcsolatban nem látjuk érdemi változta-
tások szükségességét.)  

A vizsgabizottság külső tagjainak nem csak a törvényességre kell ügyelniük. Kérdezniük 
kell, és osztályozni is (a vizsgabizottság belső tagjaival együtt, majd meghatározandóó eljárás 
szerint). A vizsga után feldolgozható jelentést, véleményt kell írni az iskola munkájáról, a tan-
könyvekről, a tantervről, amely alapján az érettségiző osztályt tanították. A tantestület a 
vizsga után írásbeli véleményt ad a vizsgáztatók felkészültségéről, emberi magatartásáról.  

 
Előnyök 
Az érettségi vizsga új feladat elé állítja az iskolát: fel kell készíteni a tanulókat a sze-

replésre. A három külső tagot nem lehet irányítani, befolyásolni, részrehajlásra rávenni. Az 
iskola is bízhat abban, hogy a vizsgabizottság három külső tagja együttesen objektivitásra tö-
rekszik és megértő magatartást tanúsít. 

Az érettségi vizsga feladat elé állítja a vizsgáztató tanárt. A vizsgáztató tanárnak fel kell 
készülnie arra, hogy ugyanarra a kérdésre többféleképpen adható jó válasz. Számítania kell 
arra, hogy a diákok más tankönyvből tanultak, mint amiből saját maga tanít, hogy más tanterv 
szerint haladtak, mint amit ő használ: a szabályozott sokszínűség a minőség garanciája. Ez 
az érettségi rendszer a továbbképzés motorja lehet. Az a tanár, aki jelentkezik a vizsgáztatói 
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listára, számíthat arra, hogy sorra kerül. Ettől kezdve át kell tanulmányoznia az összes közép-
iskolai tantervet, tankönyvet, hiszen nem tudhatja, hogy nyolcosztályos gimnáziumban fog-e 
kérdezni, vagy egy hatosztályosban, esetleg egy négyosztályosban. Naprakésznek kell 
lennie a szaktárgyaiból.  

A koncepció megvalósulása esetén elősegítené a tantervek, a tankönyvek felülvizsgála-
tát. A tanterveket az érettségi eredmények alapján szakmai kör vizsgálja felül. Az is igen 
fontos, hogy az érettségi-rendszer működése „évre kész” értékes információkkal látja el 
az oktatás irányítóit és résztvevőit.  

További haszon az, hogy megoldja a felvételi vizsgarendszerrel járó anomáliákat. A 
felvételi vizsga természetesen az egyetemi autonómia miatt az egyetemre tartozó kérdés. Szá-
mítani kell arra, hogy a felsőoktatás (saját szervezésében) a felvételi vizsgákat lebonyolítja, 
figyelemmel lesz azonban a szóbeli készséget is tükröző érettségi eredményeire. Várható, 
hogy sok olyan felsőoktatási intézmény lesz, amely a felvételi vizsga helyett elfogadja a stan-
dard érettségi eredményét.   

A vázolt elképzelés valóban alapja lehet a standardizált érettséginek.  A legtöbb tanár 
vagy az osztályát érettségizteti az iskolájában, vagy más iskolában szerepel érettségi bizott-
ságban. A tanároknak e „véletlenszerű” helyváltoztatása megoldja az objektív értékelés prob-
lémáját. Természetesen egy tanár tévedhet egy-egy diák megítélésében, de három füg-
getlenül és véletlenül választott ember „átlagos” véleménye lényegesen (szignifikánsan) 
nem különbözik egy diákkal kapcsolatban másik három függetlenül és véletlenszerűen 
választott ember átlagos véleményétől. Az egyetemek és főiskolák biztosak lehetnek abban, 
hogy az ötös érettségi jegy ugyanannyit ér az bármelyik középiskolában érettségizett a diák. 
Lehet, hogy egy erősebb gimnáziumban több lesz a jeles, mint a másikban, de nagy 
valószínűséggel ugyanannyit ér. (A standardizálást nem „bejáratott” feladatlapokkal 
gondoljuk el. A feladatlapokkal történő vizsgáztatás valóban lehet objektív, a vizsgáztató 
személyétől független az eredmény, azonban nem is mér semmi lényegeset. Ha egy diák 
tudásáról valami fontosat akarunk megtudni, akkor elbeszélgetünk vele. A feladatlapok 
használatának az a következménye, hogy az iskolákban nem az általános műveltség 
megszerzésére törekvés folyik, hanem adott típusú feladatok megoldásának gyakoroltatása. ) 

Ez a rendszer nyilván akkor működik jól, ha a külső bizottsági tagok munkáját megfizetik: 
például egy havi fizetés a díjazás. Elvégeztük az előzetes költségvetési számításokat: az 
egyik legkevesebb költséggel járó rendszerről van szó. A néhány százmillió forintos évi ráfor-
dítás pár éven belől a szakmunkás-bizonyítványok és az egyetemi diplomák értékében térülne 
meg. Egyúttal biztosítva lenne, hogy a tanárok elismerése ne csak az igazgatójuktól és az is-
kola fenntartójától függjön. 

A vázolt elképzelés megvalósulása esetén az oktatásügy demokratizálódását visszafor-
díthatatlanná tenné. Az oktatásügyben az érintettek a tanárok alakíthatnák ki szakmai állás-
pontokat (miközben évről-évre véleményt mondanak a közoktatásról, annak eredményéről). 
Ezzel lehetetlenné válna, hogy kialakuljon egyetlen szakmai irányzat monopóliuma.  

Az érettségi koncepció elfogadása esetén is öt-hat év múlva vezethető be, hosszabb idő 
telik el, amíg optimálisan fog működni. Sok előnnyel jár: úgy őrzi meg az oktatási rendszer 
egységét, hogy igen nagy teret ad a tanszabadságnak, biztosítja az oktatás magas 
színvonalát, állandóan serkenti a tanárok önképzését és továbbképzését, folyamatosan 
biztosítja a természetes jobbító szelekciót a tantervi irányításban és a tankönyvellá-
tásban.  


