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Tisztelt Dr. Aáry Tamás Lajos!

A Történe|emtanárok Egy|etéhez számos ko||égátó| érkezett je|zés, hogy te|jes bizonyta|anságot
okozott a 12. évfo|yamon tanu|ó diákok továbbtanu|ását befo|yáso|ó új pontszámítási rendszer az
eme|t érettségik beszámítását, i||etve a nye|vvizsgák számítását i||etően. Diákjaink nem tudják, mi|yen
tárgyakbó| érdemes/ke|l eme|t érettségit tenniük, i||etve ennek megfe|e|ően me|y tárgyakbó| van
szükségük eme|t feIkészítésre az isko|ai faku|tációkon. Ez két évfo|yamot, a 11.-eseket komo|yan, a
12.-eseket sú|yosan érinti. Fontos megjegyezni, hogy az isko|ákban a tantárgyfe|osztás már az e|őző
tanévben eIkészü|t, az igények-|ehetőségek fe|térképezéséve|; így a vá|tozás ebbő| a szempontbó| az
isko|ák számára is nehézséget okozhat az idei tanév megkezdése után.

A jogszabá|y az egyik he|yen több eme|t érettségi után járó p|uszpontró| beszél (,,Ha a je|entkező az
(1.) bekezdés Vagy a 17. 5 (8) bekezdése a|apján jogosu|t az érettségi több|etpontra, eme|t szintű
érettségi vizsgatárgvanként 50 érettségi több|etpontra jogosult''), másho| a második eme|t tárgyért
járóró|, és a Nemzeti Pedagóguskar hon|apján ta|á|ható kiskátékában is csak egy (a második) eme|t
érettségiért járó pontró| van szó' (A NPK kérdéseire adott vá|aszokat az EMMI Fe|sőoktatásért fe|elős
á||amtitkárságátó|írták' http://nemzetipedkar.hu/wp-content/upIoads/2019/06/202O-fe|veteIi.pdf)

A köte|ező nye|vvizsga, il|etve a további nye|wizsgáért járó több|etpontok érte|mezése is gondot
okoz' A Nemzeti Pedagóguskar em|ített kiskátéja szerint: ,,Kérdés: Hq egy dióknak van pl. német
nyelvből kettő középfokú nyelvvizsgója (1 db origós középfok(l nyelwizsga és 1 db Goethe.s
középfokú nyelvvizsga), akkor az egyiket felhasznóljo o felvétel feltételeként és a mósik ugyanazon
nyelvből ugyanolyon szint(i nyelvvizsgóért kap 28 pontot?

Vólasz: Jór neki o 28 többletpont az egyik német középfokú nyelwizsgóért, A bemeneti feltételt o
mósik középfokú német nyelwizsgóvol és valomilyen emelt szintű érettségi vizsgóvol teljesíti.,,
KÜ|önösnek tartjuk, hogy ugyanazon tudás két fe|méréséért kétszer jár pont, míg kétfé|e tudásért
(második és harmadik stb' emelt) csak egyszer.

Ezekbő| az e|lentmondásokból t ömeges jogsére|em ke|etkezhet 2020 nyarán. KérjÜk, járjon közben
ennek mege|őzése érdekében, vagyis hogy miné| e|őbb hivata|osan tegyék nyilvánossá a
pontszámítás módját.

Tiszte|ette| és köszönettp|' *o4**;rm
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