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OKT 18. 
Interpelláció 

Dr. Kövér László úr 
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.24.) OGY határozat 121. § (1) bekezdésére az alábbi
interpellációt kívánom benyújtani a Kásler Miklós miniszter úrhoz

A nyelvvizsga megkövetelése újabb eszköz a hátrányos helyzetűtanulók kirekesztésére a
felsőoktatásból?

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Európai Unióban a 30-34 éves korosztály csaknem 40%-a rendelkezik diplomával. Hazánk
azt vállalta, hogy 2020-ra eléri a 34%-os arányt, ami 2014-ben meg is történt, azóta viszont
visszaesett, már alig haladja meg a 32%-ot. 2010-ben még 101 ezer jelentkezőből 65500-at,
tavaly viszont már csak 75 ezer jelentkező közül 51 ezret vettek föl a felsőoktatásba.
2020-tól kezdve pedig a felsőoktatásba belépési követelmény lesz a nyelvvizsga. Mármost az
Európai Bizottság tavalyi adatai szerint az Unió tagországai közül Magyarországon a 25-64 év
közöttieknek mindössze 37%-a beszél valamilyen idegen nyelven. Bulgária valamivel jobb
helyzetben van, minden más tagországban pedig ez az arány 50% fölötti. Egyre kevesebben
szereznek Magyarországon nyelvvizsgát: tíz éve még 174 ezer, tavaly már csak 116 ezer
nyelvvizsgát tettek és ebből csak 75 ezer volt sikeres.
A felsőoktatásban való részvételre a közoktatásnak kéne fölkészítenie, ám az iskolai
nyelvoktatás hatékonyságát fölmérő, a minisztérium által megrendelt kutatás eredménye azt
mutatja, hogy e többletkövetelmény teljesítésére még annyira sem készít föl, mint a
jelenlegiekére. A hatékony iskolai nyelvoktatás szinte minden feltétele hiányzik: kevés a
nyelvtanár, kevés a nyelvóra, túl nagyok a tanulócsoportok, hiányos a technikai fölszereltség,
kevés helyen van nyelvi labor.
Mindebből az következik, hogy 2020-tól a felsőoktatásban résztvevők számának további
visszaesésére lehet számítani, aki pedig pusztán az iskolai nyelvoktatásra hagyatkozik, annak
esélye sem lesz a diploma megszerzésére. Az érvényesülés, a társadalmi mobilitás útjába egy
újabb olyan akadály kerül, amit csak azok vesznek majd sikerrel, akiknek családja
megengedheti magának a nyelvvizsgára fölkészítő különórákat.



Kérdezem ezért miniszter urat:

1. Hajlandóak-e eltörölni azt a rendelkezést, amely a nyelvvizsgát felvételi követelménnyé
teszi?

2. Miért tartják fontosnak a hátrányosabb helyzetű, kevésbé tehetős családok
gyermekeinek kiszorítását a felsőoktatásból?

3. Hogyan kívánják teljesíteni a diplomásoknak a gazdaság versenyképességéhez
egyébként is szükséges 34%-os arányára tett vállalást?

Budapest, 2018. október 18.

Arató Gergely
Demokratikus Koalíció

2 


