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dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke
részére

helyben

tárgy: írásbeli választ igényl ő kérdés

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXVI .
törvény 42. § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24 .) OGY
határozat 124. (1) bekezdése alapján »Következmények nélkül hagyja-e a Kormány a
nyelvvizsgabotrányt." címmel írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani Lázár Jáno s
miniszter úrhoz .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az elmúlt évek egyik legsúlyosabb csalási botránya, a nyelvvizsga-hamisítási botrány legfrissebb
fejleménye, hogy a csalások befolyásos megrendel ői és kedvezményezettjei, köztük politikusok ,
magas beosztású köztisztviselők, sportolók és hivatalnokok megúszhatják a csalássorozatot . Ismert,
hogy közel 1000 gyanúsítottja van az országos méret ű nyelvvizsgabotránynak . A gyanúsítottak
tényleges nyelvtudás és vizsgatétel nélkül, pénz fizetés ellenében, csalással jutottak nyelvvizsgáho z
– köztük politikusok, minisztériumi tisztviselők, rendőrök is. Döbbenetes módon, a legfrissebb
sajtóhírek szerint, csak az esetek elenyész ő számában történt vádemelés . A legtöbb csalás, úgy tűnik,
következmények nélkül maradhat .

Ismert politikusok, sportolók és köztisztviselők, rendőrök köréből senki nem került a vádlotti
padra.

Megengedhetetlen, hogy a csalások következmények nélkül maradjanak. Fokozottan igaz ez a
politikus és minisztériumi tisztségvisel ő , rendőr vádlottakra, akik nyelvvizsgapótlékkal kiegészített
fizetésüket a polgárok adóforintjaiból kapják . Mindez tovább rombolja a politika i
intézményrendszer, valamint a hazai közigazgatás iránti közbizalmat .

Kérdéseim a következők

1. Igazak-e a sajtóban megjelent állítások, amelyek szerint több mint 1000 gyanúsítottj a
van a nyelvvizsgabotránynak?

2. Rendelt-e el vizsgálatot a közigazgatásban, kormányzathoz tartozó intézményekben ,
szerveknél dolgozó érintettekkel összefüggésben mint illetékes miniszter?



3. Hány olyan érintettje van a nyelvvizsgabotránynak, aki a közigazgatásban, illetv e
kormányzati apparátusban, vagy kormány által felügyelt intézményben dolgozik vag y
dolgozott, és életrajzában, vagy munkaviszonyával összefüggésben feltüntetet t
jogtalanul szerzett nyelvvizsgát?

4. Mennyi kára származott az adófizetőknek az illetéktelenül felvett pótléko k
kifizetéséből, és milyen intézkedéseket tervez a Kormány, hogy visszaszerezze a
jogcím nélkül kifizetett összegeket?

5. Milyen intézkedéseket tervez a Kormány a jövőbeli hasonló tömeges csaláso k
meggátolására?

Tisztelettel várom Miniszter Úr válaszát a fenti kérdésekre .

Budapest, 2014. október 9 .

Tisztelettel:

Szelényi Zsuzsanna
Költségvetési Bizottsági tag

független országgy űlési képviselő
Együtt PM
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