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Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ának (8) bekezdésében foglaltak
szerint a hozzám intézett "Következmények nélkül hagyja-e a Kormány a nyelvvizsgabotrányt? "
című , K/1546. számú írásbeli kérdésére az alábbi választ adom .

A Kormány semmilyen jogsértést nem hagy következmények nélkül, így a médiában i s
ismertetett nyelvvizsga bizonyítvánnyal kapcsolatos visszaéléseket is alaposa n
kivizsgáltatja .
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény (a továbbiakban : Kttv.) szabályozza, hog y
amennyiben központi államigazgatási szerv felsőfokú iskolai végzettségű pályakezdő
kormánytisztviselőt kíván alkalmazni, a kormányzati szolgálati jogviszony létesítéséhez a
kormánytisztviselőnek törvényben meghatározott államilag elismert nyelvvizsgával kel l
rendelkeznie. A Kttv. alapján az a személy nevezhető ki kormányzati szolgálat i
jogviszonyba, aki a törvényben foglalt alkalmazási feltételeknek megfelel . Ha valaki a
kormányzati szolgálati jogviszonyt hamis okirattal bizonyította, az a Kttv . szerinti
jogkövetkezményt vonja maga után .

Bűncselekménnyel okozott károkozásnak minősül, ha a bíróság jogerősen megállapította,
hogy a közszolgálati tisztviselő hamis vagy hamisított nyelvvizsgát felhasználva került a
munkáltatónál alkalmazásba (okirat hamisítás), és ennek alapján került a munkáltatóná l
besorolásra, illetve ez alapján a munkáltatótól nyelvpótlékban részesült .
A hatályos jogszabályok értelmében, amennyiben bebizonyosodik, hogy a kinevezésnek é s
magának a nyelvvizsgapótlék kifizetésének feltételei nem álltak fenn, úgy mód van anna k
az állam általi visszakövetelésére .

A mindenkori kormánynak törekednie kell arra, hogy visszaszorítsa a hamisításokat . A
munkáltató közigazgatási szervek részére előírható a bizonyítványok nyilvántartásbó l
történő lekérdezése, felülvizsgálata . Tudomásom szerint ilyen átfogó felülvizsgálatra az
MSZP-SZDSZ kormányzás alatt nem került sor, pedig akkoriban töb b
nyelvvizsgabotrányra derült fény .
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Nemzetvédelmi Egyetem négy tiszthallgatója ellen közokirat-hamisítás miatt emeltek váda t
nyelvvizsgaügyben . Nem követte átfogó vizsgálat azt sem, amikor 2008-ban az Oktatás i
Hivatal úgy nyilatkozott, hogy az évi 130 ezer nyelvvizsga-bizonyítvány 7-10 százalék a
hamis.

Hangsúlyozom, hogy ez a Kormány, ahogy most is, a jövőben is mindent megtesz az ilyen
botrányos ügyek visszaszorítására és felderítésére, ennek érdekében elrendeltem az
irányításom alá tartozó közigazgatási szerveknél a nyelvvizsga bizonyítványok teljes kör ű
felülvizsgálatát.

Tisztelettel :
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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm
Szelényi Zsuzsanna (független) országgyűlési képviselő „Következmények nélkül hagyja-e a
Kormány a nyelvvizsgabotrányt?” című, K/1546. számú írásbeli választ igénylő kérdésére
adott válaszomat .
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