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az Országgyűlés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló tv. 42. § (8) alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést kívánok
benyújtani az emberi erőforrások miniszterének

"Hajlandóak-e a saját maguk rendelte kutatás tanulságait megszívlelni?" 
címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Európai Bizottság tavaly közzétett adatai szerint az Unió tagországai közül Magyarország
polgárai beszélnek a legkevésbé valamilyen idegen nyelven. Összesen két tagország van, ahol a
25-64 év közöttieknek kevesebb, mint a fele beszél idegen nyelven, Bulgária a másik, de mi még
náluk is rosszabbul állunk. Ennek ellenére évről-évre kevesebben szereznek Magyarországon
nyelvvizsgát: tíz éve még 174 ezer, tavaly már csak 116 ezer nyelvvizsgát tettek és ebből csak 75
ezer volt sikeres. Ezek a tények indították a minisztériumot annak az iskolai nyelvoktatás
hatékonyságát fölmérő kutatásnak a megrendelésére, amelynek eredményét nemrégiben tette
közzé az Oktatási Hivatal. Eszerint 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.

A helyzet annál is tragikusabb, hogy nem csak a felsőoktatásban lesz két év múlva belépési
követelmény a nyelvtudás, de a XXI. század színvonalán álló ipari létesítményben sem tudnak
szakmunkásként alkalmazni senkit, aki legalább alapszinten nem beszél egy idegen nyelvet,
lehetőleg az angolt.

Kérdezem ezért Miniszter Urat:

1. Hajlandóak-e növelni a nyelvórák számát, finanszírozni a megfelelő
csoportbontást, költségvetési forrásokat biztosítani legalább a nyelvtanárok
versenyképes díjazására és anyanyelvi lektorok foglalkoztatására?

2. Hajlandóak-e csökkenteni a tanulók általános terhelését?
3. Hajlandóak-e alacsonyabb évfolyamra előbbre hozni az iskolai

megkezdését?
nyelvoktatás



4. Hajlandóak-e lépéseket tenni a kéttannyelvű oktatás elterjesztése érdekében?
5. Hajlandóak-e programot indítani az iskolai nyelvlaborok létesítésére és az

általános iskolák wifivel való fölszerelésére, hogy a nyelvórákon videókkal és
hanganyagokkal dolgozhassanak?

Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2018. október 9.
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