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ÁLLÁSFOGLALÁSA
a felsőoktatási intézmény által szervezett külön nyelvi vizsgáról
A 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2) szakasza kimondja: „Ha a felsőoktatási intézmény
szervezeti és működési szabályzata így rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az
oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése
alól mentesülnek azok a hallgatók is, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül
nem mutatták be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot és az
oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése
helyett a felsőoktatási intézmény által szervezett külön nyelvi vizsgát tesznek. Ez a rendelkezés
azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/2013. tanévben tesznek záróvizsgát.”
A felsőfokú szociális képzésben záróvizsgázottaknak nagy szükségük van erre az intézkedésre,
mert jellemzően anyagi okokból nem jutnak oklevélhez és ezzel felsőfokú végzettséget és
szakképzettséget követelő állásokhoz. A pályakövetési vizsgálatok azt mutatják, hogy a végzettek
jellemzően a szociális ellátás önkormányzati, egyházi, alapítványi fenntartóinál dolgoznak
közalkalmazotti besorolásban. A középfokú nyelvvizsgához szükséges egyéni felkészülés
költségei1 a szociális ágazat éves átlagkeresetének2 több mint háromszorosa, vagyis csoportos
tanulási formákban is szinte elviselhetetlen teher a nyelvtudást szerezni. (Általában a közoktatás
sem készít fel a középfokú nyelvvizsgára.)
Annak, hogy sok munkakörben inadekvát szakképzettséggel végzik a szociális munkát, áldozatul
esik a szakszerűség. Tehát az egész társdalom érdeke, hogy a szakképzett szociális szakemberek
mielőbb

elfoglalhassák

helyüket

a

szociális

ellátás

felsőfokú

végzettséghez

és

szakképzettséghez kötött munkaköreiben.
Ezért azt javasoljuk, hogy a Szociális munka és a Szociálpedagógia alapképzésben végzettek
képzőintézmények által meghatározott nyelvvizsga követelménye „lektorátusi”, illetve a B1
szintű legyen. A felsőfokú szociális szakképzés mesterképzéseiben pedig az adott intézmény
többi mesterképzési szakjaihoz javasoljuk igazítani a követelményt.
A Magyar Rektori Konferencia közleményt adott ki a felsőoktatási intézmények belső
nyelvvizsga rendszereinek egységesítéséről. Ehhez kapcsolódva javasoljuk, hogy a felsőoktatási
intézmények saját hatáskörben szervezzenek a nyelvi vizsgák sikeres teljesítése érdekében
felkészítő tanfolyamokat, kurzusokat, de szabályozott körülmények között szervezzék meg a
külön nyelvi vizsgákat. Tekintettel arra, hogy az oklevelek államilag elismertek, ezért fontos,
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hogy az oklevél megszerzésének módja is államilag elismert legyen, hogy jogszabály garantálja
a vizsgáztatás egyenértékűségét.
A 2011. évi CCIV. törvény 107. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a Kormánynak
szabályoznia kell a „hatfokozatú nyelvvizsgarendszer és az alap-, közép-, illetve felsőfokú államilag
elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgák megfeleltetését, továbbá az idegennyelv-tudást
igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjét”. (Valószínűleg ezzel hatályát veszti 137/2008.
(V.16.) Korm. rendelet.) Javasoljuk, hogy az új kormányrendelet mielőbb kerüljön kiadásra és
szabályozza a felsőoktatási intézmények intézmény által szervezett külön nyelvi vizsgát. Eltérve a
MRK javaslatától nem a nyelvi képzés tanóráinak számát, hanem az „output”-ot javasoljuk
szabályozni: a felsőoktatási minőség megőrzése érdekében célszerű a nyelvi vizsgák szervezését
olyan intézményekben engedélyezni, ahol nyelvi lektorátusok, illetve akkreditált idegen nyelvi
képzések folynak. Ezen intézményeknek a felkészítéssel és vizsgáztatással kapcsolatos
kötelezettségei azon végzettek esetében is álljanak fenn, akik a szabályozás hatálya alá esnek, de
korábbi képzőhelyük nem rendelkezik ilyen kapacitásokkal, tehát nincsen külön nyelvi
lektorátusuk.
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