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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "„Miért nem tájékoztatják megfelelően az egyetemi 
felvételi előtt álló diákokat?”" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A felsőoktatási felvételi előtt álló diákok számára fontos a tájékoztatás, hiszen 2020-tól alapjaiban 
megváltozik a felsőoktatási felvételi.

Ennek ellenére napvilágot látott egy olyan hír, miszerint 2020-tól akár egy nyelvből szerzett két 
nyelvvizsgáért többletpont járhat. Erről az eduline.hu írt először.

A cikk tovább taglalja, hogy ha egy diák egy idegen nyelvből kétszer szerez középfokú 
nyelvvizsgát, akkor az egyikkel teljesíti a felsőoktatási felvételi követelményét, másikkal 
többletpontot szerezhet. Az eduline arra hivatkozik, hogy megkeresték ez ügyben a Emberi 
Erőforrások Minisztériumát, amely megerősítette állításukat.

A hivatalos felsőoktatási tájékoztatót azonban – amely tartalmazza a fent említett állítást - általában 
decemberben hozzák nyilvánosságra, ugyanakkor aggodalomra ad okot, hogy ekkora volumenű 
változás előtt nem adnak ki pontos részleteket, csak a felvételi eljárás előtt pár hónappal.

A Jobbik álláspontja továbbra is az, hogy a kötelező nyelvvizsga bevezetését el kell halasztani 
mindaddig, amíg nincs minden feltétel teljesítve a közoktatásban ahhoz, hogy mindenki 
megszerezhesse a középfokú nyelvvizsgához szükséges tudást.

Amennyiben a kormány továbbra is azon az állásponton van, hogy 2020-tól ennek a változásnak 
életbe kell lépnie, akkor ez alapján kérdezem Miniszter Urat, hogy pontosan hogyan alakul a 
többletpontok rendszere a 2020-as felvételi eljárásban? Valóban kaphatnak a diákok ugyanazért a 
nyelvért többletpontot, ha kétszer tesznek le nyelvvizsgát? Valamint ha az EMMI-nek már van 
információja minderről, miért nem hozzák nyilvánosságra azt mindenki számára elérhető módon?



Várom megtisztelő válaszát!
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