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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „a kötelező
középfokú  nyelvvizsga  eltörléséről  a  felvételi  eljárásban”  címmel  a  mellékelt  határozati
javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2019. (.....) OGY határozat 

a kötelező középfokú nyelvvizsga eltörléséről a felvételi eljárásban

Az Országgyűlés – felismerve azt,  hogy a köznevelési  rendszer önmagában nem alkalmas arra,
hogy  felkészítsen  a  középfokú  nyelvvizsga,  vagy  az  ezzel  egyenértékű  emelt  szintű  érettségi
letételére - az alábbi határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy intézkedjen a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló
423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról, annak érdekében, hogy ne lépjen hatályba az a
szabályozás, amely szerint az alapképzésre, osztatlan képzésre csak az a jelentkező vehető fel, aki
legalább  B2  szintű,  általános  nyelvi,  komplex  nyelvvizsgával  vagy azzal  egyenértékű  okirattal
rendelkezik.

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

A jelenleg  érvényes  jogszabályok  alapján  2020.  január  1-jén  hatályba  lépne  a  felsőoktatási
felvételi  eljárásról  szóló  423/2012.  (XII.  29.)  Korm.  rendelet  azon  módosítása  (a  23.  §  (3)
bekezdése),  amely szerint  az alapképzésre,  osztatlan képzésre – a  rendeletben meghatározott
minimális kivétellel – csak az a jelentkező vehető fel, aki legalább B2 szintű, általános nyelvi,
komplex nyelvvizsgával vagy azzal  egyenértékű okirattal  rendelkezik,  és legalább egy emelt
szintű érettségi vizsgát tett vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.

Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézetének 2018. február 1-jén kelt oktatási kiadványából az
derül ki, hogy 2016-ban az alap- és osztatlan szakokra, felsőoktatási szakképzésekre jelentkezők
56 százaléka  úgy vágott  neki  a  felvételi  eljárásnak,  hogy egy nyelvből  sem volt  középfokú
nyelvvizsgája, a frissen érettségizők körében ez az arány kicsivel alacsonyabb, 52 százalék volt.
Bár  várható,  hogy a határidő közeledtével  a nyelvvizsgával vagy idegen nyelvi  emelt  szintű
érettségi vizsgával rendelkezők aránya emelkedni fog, de ezzel együtt is a jogszabály-módosítás
miatt több tízezer diák köszönhet el továbbtanulási terveitől. Főként azok a szegényebb sorsú
családokból származó gyermekek lehetnek az áldozatok, akiknek nincs pénzük különórákra és
nyelvkurzusokra. Sajnos a szakgimnáziumokból (vagyis a korábbi szakközépiskolákból) érkező
felvételizők közül sokkal kevesebben rendelkeznek nyelvvizsgával, mint a gimnazista végzősök
közül, ami azt jelenti, hogy főként a szakképzésben tanulókat érinti majd érzékenyen a változás,
ezzel mélyítve a két iskolatípus közötti szakadékot.

Az  alapvető  jogok  biztosának  a  középfokú  nyelvvizsga  meglétéhez  kötött  felsőoktatási
felvételiről szóló jelentése hangsúlyozza, hogy rendszerszintű visszásságot okoz a nyelvvizsga
megkövetelése mindaddig, amíg hiányoznak a nyelvvizsgára való iskolai felkészítés tárgyi és
személyi  feltételei.  A Nyelviskolák  Szakmai  Egyesületének  alelnöke  rávilágított  arra,  hogy
átlagosan a gyerekek ezer órát tanulnak nyelvet, ami nyelviskolai körülmények között középfokú
nyelvvizsga megszerzésére elég. Ugyanakkor azt tapasztalhatjuk, hogy ezer óra után a legtöbben
nem szerzik meg a középfokú nyelvvizsgájukat. Ebből az látszik, hogy máig nem hatékony a
nyelvoktatás, a köznevelésben nem lehet felkészülni a nyelvvizsgára és az emelt szintű nyelvi
érettségire. Jelenleg a szükséges feltételrendszer hiányzik a köznevelésből, és ez a helyzet az
alapjogi  biztos  vizsgálata  szerint  nem egyszerűen oktatásszakmai  problémát,  hanem alapjogi
aggályokat  vet  fel.  Ugyanis  a  bevezetni  kívánt  szigorítás  azon  szegényebb  gyermekek
továbbtanulási  lehetőségeit  rontja  tovább,  akiknek nincs  lehetőségük kifizetni  a  különórákat,
nyelvkurzusokat.

A Jobbik  elkötelezett  annak  érdekében,  hogy  az  egyetemekre,  főiskolákra  való  bejutáshoz
szükséges  a  megfelelő  nyelvtudás,  de  ez  nem  járhat  azzal,  hogy  anyagi  háttér  alapján
diszkrimináló intézkedés lépjen hatályba.  Éppen ezért  tartalmazza azt  a  benyújtott  határozati
javaslatunk,  hogy 2020-tól  ne  lépjen  életbe  ez  a  szabályozás,  hanem majd  akkor,  amikor  a
köznevelésben a nyelvoktatás reformja megtörténik, és ennek következtében a rendszer alkalmas
lesz  felkészíteni  a  diákokat  a  szükséges  feltételekre.  Tekintettel  a  nyelvtanulás  kiemelt
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fontosságára,  a  nyelvi  képzés  teljes  rendszerének  mielőbbi  átalakítása  szükséges,  hogy már
általános  iskolás  korban  le  tudják  tenni  azokat  az  alapokat,  amelyekre  a  későbbi  -  akár
nyelvvizsga feltétlen letételére presszionáló - képzés épülhet.

Bár  a  Fidesz  az  utóbbi  időben  megpróbálta  a  rendelkezés  2020-as  hatálybalépésének
szükségességét megindokolni, komplex változtatások nélkül ez a követelmény a felvételizőkre
totálisan hátrányos, így a Jobbik ennek mielőbbi megváltoztatásáért küzd!
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