
Szávay Istvá n
országgyűlési képviselő

A2 a-

2e'2 :, !j r'j

	

e.

,rrn,,

	 I

	

[ YttttYtS==- .
.~.

Írásbeli kérdé s
Kövér László úrnak ,

az Országgyű lés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbel i

választ igénylő kérdést kívánok intézni az emberi erőforrás miniszterhez, mint a tárgyba n

illetékes minisztérium irányítójáho z

„Mit kíván tenni a Kormány annak érdekében, hogy a Magyarországon diplomázot t

hallgatók felvidéki egyetemeken is folytathassanak kisdoktori tanulmányokat? "

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

A Szlovák Köztársaság és a Cseh Köztársaság egyetemein végzett hallgatókna k

mesterképzés esetén a magister (Mgr .) vagy az engineer (Ing .) akadémiai címet

adományozzák . (Ez a fajta titulusadományozás Magyarországon nem ismert .) A

mesterképzés elvégzése után lehet jelentkezni a „kisdoktori” képzésre . Így tett több

Magyarországon sikeresen diplomát szerz ő diák is, azt gondolván, hogy a Magyarországo n

szerzett diploma elégséges lesz a szlovákiai kisdoktori fokozatuk sikeres megszerzéséhez .

Azonban amikor a kisdoktori védésükre került volna sor, kellemetlen meglepetésbe n

részesültek. Ebben a cipőben jár Ifj . Szilas László is, aki problémájával már számos hivatalt ,

politikust és intézményt felkeresett . Nevezett fiatalember a védése el őtt kapott levelet Dr.

Szarka Lászlótól, a Selye János Egyetem akkori dékánjától, amelyben közölték vele, hog y

mivel nincs Mgr . titulusa, nem védheti meg a már beadott és a már megvédésre javasol t

kisdoktori (PaedDr .) disszertációját . Kérdésként persze felmerül, hogy akkor egyáltalán miér t

engedélyezték számára a tanulmányok megkezdését .

Az említett tiltás ráadásul nem következik egyértelműen az általunk ismert szlovák

jogszabályokból, s őt egy szlovák-magyar államközi egyezmény (148/2000 . (VIII .31 .)



Kormányrendelet) hetedik cikkely második pontja kimondja, hogy a Szlovák Köztársaság

egyenértékűnek ismeri el a Magyarországon szerzett, legalább négyéves egyetem i

alapképzésben kiadott, doktori cselekményre jogosító oklevelet a szlovák magister i

oklevéllel . A problémával kapcsolatban törvénymódosító javaslatot adott be Eva Horváthová

szlovák parlamenti képvisel ő is, aki beadványában javasolta, hogy tegyék lehet ővé a

külföldön diplomát szerz ők számára is a kisdoktori vizsgát . Javaslata azonban elakadt .

Ebben az esetben tehát már csak a magyar fél tehet érdemben valamit is az ügyben .

Véleményem szerint megoldást jelenthetne, ha az Oktatási Hivatal vagy az érintet t

egyetemek az adott képzést sikeresen elvégzett hallgatóknak – kérésükre és indoklásukra

kiadhatna „Mgr.” vagy „Ing” akadémiai cím használatát engedélyező okiratot .

Érthetetlen számomra, hogy egy magyar állampolgárt ért jogsérelem ügyében a

magyar állam részéről nem történnek érdemi lépések – az érintetteknek legalábbis ninc s

tudomásuk erről –, hanem ehelyett egy morvaországi civil szervezetnek kell eljárnia ,

mégpedig a Brünni Magyar Polgári Egyesületnek, akiket sem a magyar, sem a cseh állam

egyetlen fillérnyi támogatásban egyébként nem részesít . Érthetetlen továbbá az is, hogy

Lelovics Pál, aki a BMPE elnökeként a Cseh Köztársaságban már számos, Magyarországot

és a magyarságot bemutató sikeres rendezvényt szervezett (Magyarország EU-elnökségéve l

kapcsolatosat is), segélykér ő , a problémára megoldást javasló levelét az Önök részér ő l a mai

napig sem méltatták válaszra. A szóban forgó levelet 2011 . október 13-án Lelovics úr ajánlott

postai levélküldeményben küldte el Dr . Hoffmann Rózsa Államtitkár Asszony részére .

A fentiek alapján kérdezem tehát Miniszter Urat :

Mit kíván tenni a Kormány annak érdekében, hogy a Magyarországon

diplomázott hallgatók felvidéki egyetemeken is folytathassanak kisdoktor i

tanulmányokat ?

Történtek-e már lépések a Kormány részéről a probléma rendezése érdekében?

Mi a véleménye Miniszter úrnak az általam javasolt megoldásról, azaz az említett

címek kérésre történőmegadásáról?

S 'vay István

országgyű lési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2012 . augusztus 28 .
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