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Tárgy: nyílt levél az érettségi pótvizsga lehetőségéről 
 

Tisztelt Államtitkár Úr! 

Ugye Ön számára is elfogadhatatlan, hogy az a diák, aki önhibáján kívül, a járványhelyzet miatt nem 
tud részt venni a vizsgán egy évet csússzon a továbbtanulással? 

Pedig Önök éppen erre készülnek. Nehéz megérteni, hogy az Orbán-kormány a pandémiában 
érintett diákokat miért akarja kizárni a hagyományos májusi érettségi vizsgákról. 

Az érettségiig nem született arra vonatkozóan rendelet, hogy a résztvevőket központilag teszteljék. 
Pedig nagy szükség lett volna erre: ugyanis egy teljes évet elveszít az a diák, aki megbetegedés, 
karantén, vagy kórházba kerülés miatt, önhibáján kívül nem tud részt venni az érettségi vizsgákon. 
A gócpontok kialakulásának megakadályozásához szükség lett volna arra, hogy csak azok 
vizsgázhassanak, illetve vehessenek részt, működhessenek közre a folyamatban, akiknek vírusteszt-
eredménye negatív. Ez gyorstesztek és mintavételi pálcák együttes alkalmazásával akár az írásbeli 
vizsga előtt is megoldható lett volna. Akár az adott osztály heti tesztelésével is ki lehetne szűrni a 
fertőző gócokat és idejében megállítható lenne a fertőzés terjedése. Így viszont, pótvizsga lehetőség 
híján sajnos arra is sarkallhat, hogy akár úgy is elmenjen valaki vizsgázni, hogy egyébként rosszul 
érzi magát. 

Tavaly sokkal alacsonyabb fertőzöttségi adatok mellett is több, mint 4200-an hagyták ki az érettségit 
és veszítettek egy évet, idén ez a szám még nagyobb lehet. A jelenlegi rendelet szerint ugyanis idén 
nincs lehetőség pótvizsgát tenni. Tehát aki beteg vagy karanténba kerül, csak ősszel próbálkozhat 
újra az érettségivel, de nagy valószínűség szerint csak jövő szeptemberben kezdheti meg a felsőfokú 
tanulmányait. 

Családpolitikai szempontból sem utolsó, hogy egy diák tud-e ősszel egyetemre, főiskolára menni, 
vagy sem. Az évet halasztó gyermek után ugyanis a család kevesebb családi pótlékra lesz jogosult, 
hiszen felsőoktatási tanulmányok esetén az adott gyermek után már ugyan nem, de a többi gyermek 
után még megemelt pótlék jár. 

Arról nem is beszélve, hogy a halasztással a tanulmányok is csúsznak, ami hozzájárulhat ahhoz, 
hogy később vállaljanak gyermeket a most végzős diákok. Tapasztalható ugyanis, hogy a hallgatók 
diploma után vállalnak csak gyermeket; azonban, ha egy évvel kitolódik egy korosztálynál a 
diplomaszerzés ideje, úgy tapasztalható lesz nagyjából 3 év múlva egy visszaesés a születendő 
gyermekek számában. 

Úgy gondoljuk, hogy felelős kormányzat azok helyzetére is tekintettel van, akik jogérvényesítését, 
jelen esetben iskolai továbbhaladását a koronavírus-járvány akadályozhatja. Mindenkinek joga van 



 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 

 

 
 

a továbbtanuláshoz. Ezért kérjük, a Kormány mérje fel, kik azok, akik megbetegedés, vagy 
karanténkötelezettség miatt nem jutnak el idén a májusi érettségi vizsgáikra és tegye lehetővé 
számukra a vizsgák júniusban való bepótlását. 

Tisztelt Államtitkár Úr! 

Kérjük, fontolja meg, milyen üzenetet közvetít az, hogy a Kormány magukra hagyja a jövő 
nemzedékét! Legyen lehetőség az önhibán kívül kihagyott érettségi vizsgák tavaszi 
vizsgaidőszakában való bepótlására! 
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