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írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy űlésrő l szóló 2012.

évi =VI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a z

emberi erőforrások miniszterhez, minta tárgyban illetékes kormánytagho z

„Mikor fogják kölcsönösen elfogadni legalább а visegrádi országok az egyтas oktatási

reпdszereibеп szerezhetőkülönböző végzettségeket? ”

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr !

Minden bizonnyal Ön el őtt is ismert ifjabb Szilas László végzettség-elismertetéssel

kapcsolatos kálváriája. Nevezett 2008-ban végzett а Pécsi Tudományegyetemen, pedagógi a

szakos bölcsész és tanár szakon, majd pedagógiai kisdoktori címet szeretett volna szerezni а
felvidéki Selye János Egyetemen, disszertációját azonban nem védhette meg, mive l

Magyarországon szerzett diplomája következtében nem rendelkezett magiszteri címmel, am i

viszont а szlovák kisdoktori cím el őfeltétele .

А szlovák oktatási tárca végül hosszas huzavona után megállapította, hogy а Pécsett

szerzett végzettség egyenértékű а szlovák rendszerben megszerezhető magiszteri diplomával ,

így а sikeres védés után ma már minden további nélkül használható az Ifj . PaedВг . Szilas

László névaláírás, de csak és kizárólag Szlovákiában . Ennek oka, hogy Magyarországon



kisdoktori cím nem szerezhető , és azt hivatalosan (pl . а személyi iratokban) akkor sem lehet

használni, ha más állam oktatási rendszerében szerezték .

Tavaly külön cseh és szlovák megállapodás született egymás iskolai végzettségeine k

kölcsönös elismeréséről, amit mindenképp előremutatónak, sőt követendőnek tartok. E

probléma mihamarabbi és megnyugtató megoldást kellene találni ugyanis az utóbbi időben

számos megkeresés érkezett irányunkba és nem csak szlovák-magyar relációban . Látható

tehát, hogy sokakat érintő , valós, éget ő kérdés. Ráadásul ifj . Szilas László fent leírt kálváriáj a

nemcsak regionális, hanem európai szintű ügy is, hisz az unió egyik alapértékét, а személyek,

és а munkaerő szabad áramlását érinti .

Üdvös lenne ezért, legalább а visegrádi országok szintjén az egymás oktatási

rendszereiben megszerezhető végzettségeket univerzálisan és kölcsönösen elismerő

megállapodást kötni, amely később kiindulópontjává válhatna egy uniós szintű,

kölcsönösségen alapuló szabályozásnak .

А fentiek alapján kérdezem tehát Miniszter Urat :

Folynak-e tárgyalások annak érdekében, hogy legalább а 174-ek sziпtjéп

megállapodás születhessen а négy visegrádi tagállam oktatási rendszereiben

szerezhető végzettségek kölcsönös elismeréséróZ ?

Folynak-e hasonló jellegű tárgyalások az Európai Uп ió, illetve az Európai

Gazdasági Térség tagállamaival, vagy bármely más országgal? Gondolok itt

különösen а magyar munkavállalók szempontjából lényeges államokra, vagyis

kárpát-medencei szomszédainkon túl Nagy-Brita пniára, Németországra, Ausztriára

és az Amerikai EgyesültÁllamokra ?

Egyetért-e azzal, hogy еgy kölcsönössége п alapuló, а visegrádi négyekre kiterjedő

kölcsönös végzettség-elfogadási еgyеzтéпу alapja lehet egy egységes európai uniós,

vagy akár az Uпióпál is szélesebb kört lefedőszabályozásnak ?

Budapest, 2014 . július 03 .
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