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Interpelláció

Kövér László úrnak,
Az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr! 

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt
kívánok benyújtani az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a
tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez

,,Megfelelő felkészítés nincs, követelmény van? -Elhalasztja-e a kormány a nyelvvizsgát
2020-tól felvételi követelményként előíró rendelet bevezetését?"

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

A Kormány 2014-es rendelete alapján 2020-tól, vagyis alig szűk másfél év múlva minden
felvételiző számára kötelező lesz a középfokú nyelvvizsga a felsőoktatási intézménybe való
jelentkezéskor. Ezzel kapcsolatban a Jobbik, de több szakmai szervezet, sőt, Székely László,
az alapvető jogok biztosa is kifogással élt, hangoztatva ennek a kormányrendeletnek a
visszáságát.

Bár a Jobbik egyetért azzal, hogy a felsőoktatásba való bekerülés megkövetel egy bizonyos
tudásszintet, aminek a nyelvismeretben is meg kell nyilvánulnia, azonban ehhez
mindenekelőtt szükségesnek tartjuk a kellő felkészítés biztosítását. Jelenleg ez a
feltételrendszer nincs meg a magyar köznevelésben, ami alapjogi aggályokat vet fel. Erre
mutatott rá az alapvető jogok biztosa is.

Tisztelt Miniszter Úr!

A helyzet úgy áll, hogy Önök úgy teszik kötelezővé a középfokú nyelvvizsga meglétét a
felsőoktatásba való bekerüléshez, hogy közben nem biztosítják a diákok iskolai keretek közt
történő kellő felkészítését a nyelvvizsga megszerzésére. Tapasztalat, hogy akiknek nincsen
pénzük az iskolán kívüli plusz nyelvoktatásra, eleve hátrányból indulnak, sőt így elesnek a
továbbtanulástól.



Lehet, hogy nő majd valamelyest az elkövetkező években a nyelvvizsgák száma,
köszönhetően például a Jobbik által 5 éve javasolt ingyenes nyelvvizsgának, de e téren még
csak nem is a számok a döntőek. Ugyanis ha csak egy olyan ember van, aki anyagi
korlátozottsága miatt nem tudja teljesíteni a feltételeket, mert nem tudja a nyelvkurzusok árát
kifizetni, már az is elfogadhatatlan. Ráadásul itt nem egy, hanem több ezer emberről lenne
szó: a felvételi jelentkezők 50 százaléka nem rendelkezik a 2020-tól szükséges középfokú
nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy az azzal egyenértékű nyelvi emelt szintű érettségivel.
Olyanok, akiknek egyébként megvan a szorgalma és tehetsége, de nem kaptak kellő
felkészítést a nyelvvizsgához szükséges nyelvismeretre a köznevelésben.

Hiába mondják azt, hogy adtak 6 év felkészülési időt, tény, hogy ma még nincsen meg a
szükséges feltételrendszer, és ez az elkeserítő eredményekből és statisztikákból is kitűnik:

Egy felmérés például azt mutatja, hogy az Európai Unió országai között idegen-nyelvismeret
terén sereghajtók vagyunk . Pedig az idegen-nyelvoktatás nemzetstratégiai jelentőségű kérdés,
hiszen meggyőződésünk szerint az ország versenyképességének és a munkaerőpiacon való
elhelyezkedés egyik elengedhetetlen kulcsa a minőségi nyelvtudás.

Tisztelt Miniszter Úr!

Azzal , hogy 2020-tól kötelezővé teszik a felsőoktatási intézménybe való bejutáshoz a
középfokú nyelvvizsgát, tovább korlátozzák a fiatalok továbbtanulási lehetőségeit és
folytatják a felsőoktatás csendes leépítését. Míg 2010-ben 361.347 hallgató, 2016-17-es
tanévben pedig már csak 287.018 hallgató tanult a felsőoktatásban. Ezt tovább kurt ítaná az
Önök rendelete.

Itt az ideje végre, hogy belássák: nincsen meg a kellő feltételrendszer ahhoz, hogy 2020-tól
hatályba lépjen azon kormányrendelet, amely 2020-tól kötelezné a felsőoktatásba való
bejutáshoz a középfokú nyelvvizsga meglétét.

Kérdésemre egyértelmű választ szeretnék kapni: Elhalasztják-e a 2020-as bevezetését a
nyelvvizsgát felvételi követelményként előíró rendeletnek?

Várom érdemi válaszát!

Budapest, 2018. szeptember 10.
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Farkas Gergely

Jobbik


