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                                                           Tárgy: jogszabály tervezetének véleményezése 

 
A Könyvtárostanárok Egyesületének javaslatai  

az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM 
rendelet módosításáról1 

 
Köszönjük, hogy kikérték egyesületünk véleményét a készülő jogszabályról, de jelezzük, hogy 

nem értünk egyet a 2016/17-es tanév tavaszi vizsgaidőszakban való bevezetésével! Egy ilyen 

volumenű változást széles körű, szakmai vitának kellene megelőznie! 8 nap még arra sem 

elegendő, hogy teljes körű és megalapozott szakmai véleményt tudjunk kialakítani. 

Az érettségiző diákok és az érettségiztető tanárok számára súlyos jogsérelmet okoz, hogy a 

vizsga előtt fél évvel még nem ismertek a részletes vizsgakövetelmények. A változásokat csak 

felmenő rendszerben lenne szabad bevezetni, időt kellene biztosítani, minimum a vizsga 

időpontja előtt két évvel ismertnek kéne lenni az új követelményeknek! 

A módosító rendelet tervezettel kapcsolatban üdvözöljük, hogy megtörtént a nemzetiségi 

nyelv és irodalom vizsgatárgyak magyar nyelv és irodalom vizsgatárggyal történő 

harmonizációja.  

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy minden érettségiző számára fontosnak tartjuk, hogy a 

kor kihívásaira felkészítve, az ismereteinek – kiemelten szakmai ismereteinek - folyamatos 

fejlesztésére képesen hagyják el a középiskolát. Így minden szakmai vizsgatárgy elvárt 

kompetenciáinak leírásában szükségesnek tartjuk az „Információforrások kezelése” terület 

                                                 
1 Az egyesületünknek megküldött dokumentum: Előterjesztés az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. 
(V. 24.) OM rendelet módosításáról. 54931-1/2016. Bp., EMMI, 2016.11.22., 2+712 p. 
A véleményezett tervezet nyilvánosan elérhető szövege: Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) 
OM rendelet módosításáról szóló előterjesztés. In: Magyarország kormánya. Bp., Miniszterelnöki Kabinetiroda, 
2016.11.22., URL: http://www.kormany.hu/download/5/43/e0000/40-
es%20OM%20rendelet.zip#!DocumentBrowse Utolsó letöltés: 2016.11.28. 
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megjelenítését, mivel a jelenlegi tervezetben ez a szakmai vizsgatárgyak leírásában nem 

szisztematikusan jelenik meg. 

 

 

 

Javaslat: 

A) Kompetenciák 

TÉMÁK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

… Információk kezelése 
A feladattal kapcsolatos szakmai információforrások 

szakszerű használata. 

 

Ezúton is jelezzük, hogy a tervezett jogszabály módosítás a vizsgabizottságot működtető 

intézmény számára is költségvetési kihatásokkal jár! Mivel a vizsgaleírásnak megfelelő 

segédeszközök közül a megváltozott helyesírási szabályok alapján készülő (várhatóan 2017 

márciusában az Akadémiai Kiadónál megjelenő) Magyar helyesírási szótár 

http://akademiai.hu/1888/szotar/magyar_egynyelvu_szotar/magyar_helyesirasi_szotar_1 

 megfelelő példányszámban történő biztosításának kötelezettsége fennáll. Javasoljuk ennek 

központi beszerzését és az iskolák számára államilag történő biztosítását a vizsgaleírásnak 

megfelelő példányszámban (vizsgatermenként 4 db). 

 
Hozzászólásunkat az egyesületi tagság és az érdeklődők tájékoztatására honlapunkon 

nyilvánosságra hozzuk. 
 
Budapest, 2016. november 28. 

                             Szakmári Klára   
                 elnök 
 


