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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
felsőoktatási  felvételi  eljárás  során  nyelvvizsga  által  szerezhető  többletpontokról  szóló
szabályozás módosításáról” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2017. (.....) OGY határozat 

A felsőoktatási felvételi eljárás során nyelvvizsga által szerezhető többletpontokról szóló
szabályozás módosításáról

Az Országgyűlés annak érdekében,  hogy a felsőoktatásai  felvételi  eljárás során a felvételizők a
nyelvvizsga  egy  részének  megszerzését  követően  is  részesülhessenek  többletpontokban,  a
következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy módosítsa a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló
423/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletet úgy, hogy az államilag elismert középfokú (B2) írásbeli vagy
szóbeli  típusú,  illetve  felsőfokú  (C1)  írásbeli  vagy  szóbeli  típusú,  vagy  azzal  egyenértékű
nyelvvizsgával  rendelkező is  jogosult  legyen többletpontra;  így középfokú írásbeli  vagy szóbeli
nyelvvizsga megléte esetén 14, míg felsőfokú írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga megléte esetén 20
többletpontot kaphasson a jelentkező.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 
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Általános indokolás

A jelenleg hatályos jogszabály szerint, a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.
29.) Korm. rendelet alapján csak a komplex típusú államilag elismert középfokú vagy felsőfokú
nyelvvizsga után jár felvételi többletpont. Középfokú esetében 28, felsőfokú esetén 40. Ezt a
rendelkezést kiegészíti a 20. § (3) bekezdése, amely alapján az is jogosult a többletpontra, aki
sajátos  nevelési  igénye  miatt  igazoltan nem tudja  a  komplex típusú  nyelvvizsgát  letenni,  de
rendelkezik írásbeli vagy szóbeli típusú államilag elismert nyelvvizsgával.

Jelen javaslat az igazságosság és az arányosság jegyében, a teljesítmény és képesség elismerése
érdekében került benyújtásra. Határozati javaslatom elismerné és többletponttal jutalmazná azok
teljesítményét,  akik  sajátos  nevelés  igény  nélkül  rendelkeznek  írásbeli  vagy  szóbeli  típusú
államilag elismert középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsgával, értelemszerűen a komplex módon
megszerezhető  többletpont  felére  feljogosítva  őket.  Így  aki  csak  írásbeli  vagy  csak  szóbeli
nyelvvizsgával rendelkezik, az középfok esetén 14, felsőfok estén 20 többletpontban részesülne.
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