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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 szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért 
felelős miniszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Vajon tényleg minden diplomás munkakör betöltéséhez 
szükséges legalább egy középfokú nyelvvizsga?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A Jobbik számára mindig kiemelt szerepet töltött be a nyelvoktatás területe, számos javaslatot is 
tettünk az elmúlt években a nyelvoktatás korszerűsítése érdekében. Örülünk neki, hogy például az 
első nyelvvizsga ingyenessé tételét átvette a kormány tőlünk és ez megvalósult, vagy épp annak, 
hogy belátta a kormány, hogy a felsőoktatásba való felvételhez a nyelvvizsga kötelezővé tétele 
mekkora károkat is okozott volna most még, így eltörölte azt.

Azért tettük mindezeket a javaslatokat, mert a magyar köznevelés nyelvoktatása komoly 
problémákkal küzd, hiány van jól felkészült pedagógusokból és korszerű nyelvoktatási programból 
is. Ez régóta húzódó probléma, amelynek egyik látlelete az is, hogy jelenleg több mint 93 ezer ún. 
beragadt diploma van ma Magyarországon, azaz olyan, ahol a szükséges nyelvvizsga hiánya miatt 
nem kapta meg az illető a diplomáját.

Azt fontos leszögezni, hogy a Jobbik kiemelten fontosnak tartja a nyelvtudást, és tudjuk, hogy a 21. 
században a legtöbb diplomás munkakör esetén elengedhetetlen a megfelelő nyelvtudás. 
Ugyanakkor a 93 ezres számot figyelembe véve fel kell vetni azt a kérdést, hogy vajon tényleg 
minden egyes felsőoktatási szakhoz szükséges a követelményként megszabott legalább egy 
középfokú nyelvvizsga?

Nem venném a bátorságot, hogy jómagam alkossak véleményt arról, hogy a több száz diplomás 
szak közül melyek azok, amelyeknél a mindennapi munka nem igényli a megfelelő nyelvtudást, de 
azért ez a kérdés felmerülhet például az óvodapedagógus, a szociális munkás, gyógypedagógus 



szakok esetén. Már csak azért is ezeket említettem, mert ezek olyan területek, amelyek 
hiányszakmának számítanak, és sokszor azért, mert az említett probléma miatt nem tudnak itt 
elhelyezkedni azok, akik nyelvvizsga miatt nem tudják átvenni a diplomájukat.

4000 tanár hiányzik az iskolákból, 93 ezer beragadt diploma van, és az is jogos kérdésként merül fel
sokakban, hogy tényleg minden diplomás szakhoz szükséges-e nyelvvizsga. Ezekből adódik a 
kérdés is, hogy tényleg minden diplomás munkakör betöltéséhez szükséges legalább egy középfokú
nyelvvizsga? Gondolkodik a kormány azon, hogy differenciál az egyes szakok között?

Farkas Gergely

Jobbik

1


