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A bejelentés tartalmi kivonata
Bejelentő azt kifogásolja, hogy a Kormány
a
veszélyhelyzet
meghosszabbítása
ellenére sem részesítette a 2021.szepteber
1 - 2022. augusztus 31. között
záróvizsgázó
egyetemi
hallgatókat
nyelvvizsga-mentességben, miközben ezt
a lehetőséget korábban a 2021. augusztus
31-ig záróvizsgázó egyetemi hallgatóknak
visszamenőleg biztosította. A közvetett
hátrányos
megkülönböztetés
megszüntetése érdekében kérte, hogy
Magyarország Kormánya a fennálló
járványügyi helyzetre való tekintettel,
intézkedjen a nyelvvizsga amnesztia
meghosszabbítására és kiterjesztésére
azon egyetemi hallgatóknak, akik 2022.
augusztus 31-ig záróvizsgáznak és
végbizonyítványt szereznek.

Státusz
lezárt

Vizsgálat eredménye
Az ügyben eljárásra jogosult Miniszterelnökség a közérdekű bejelentésben
foglaltakat megvizsgálta. Megírta, hogy a Kormány jelenlegi legfontosabb feladata a
járvány elleni védekezés. A Kormány az ennek körében megalkotott jogszabályok
előkészítése során mindenkor a lehető legnagyobb mértékben törekszik arra, hogy a
szabályozás az állampolgárok érdekeit a leginkább szolgálja, a lehetőségekhez mérten
megkönnyítve az életkörülményeket. A Kormány azonban a járvány előrehaladásával a
korábbiaktól eltérő, más típusú intézkedések meghozatalát látja jelenleg indokoltnak, így
továbbra is az a hallgató mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nft.) 51. §-ának (1)
bekezdésében, valamint a képzési és kimeneti követelményben előírt nyelvvizsga
letételének kötelezettsége alól, aki 2021. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett. A
jelenlegi intézkedések a járvány előrehaladására tekintettel alapvetően eltérnek a
korábbiakban alkalmazott intézkedésektől, így a különböző időszakok, és az érintettek
csoportja nincs egymással összehasonlítható helyzetben, ennélfogva hátrányos
megkülönböztetés sem valósulhat meg.
Az ügyben szintén megkeresett Emberi Erőforrások Minisztériuma megírta,
hogy a beadvány vizsgálatára hatáskörrel és illetékességgel nem rendelkezik. A Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.(V.22.) Korm. rendelet 116. §. 24. pontja
illetve 137/B. §-a alapján, a felsőoktatással kapcsolatos feladatok koordinálása 2019.
szeptember 1. napjától az Innovációs és Technológiai miniszter feladat és hatáskörébe
tartozik.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megírta, hogy az Nft. 51. § (1)
bekezdése szerint, a felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának
továbbra is előfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá az előírt nyelvvizsga letétele,
hasonló szabály 2003-tól létezik a felsőoktatási jogunkban. A közérdekű bejelentés arra
irányul, hogy ez a jogszabályi rendelkezés módosuljon. Figyelembe kell venni azt is, hogy
a jelen Országgyűlés megbízatása 2022. április 3-át követő harminc napon belül
megszűnik, az új Országgyűlés alakuló ülésével. Jelenleg nem ismert, hogy egy esetleges
törvénymódosítást napirendre kíván-e venni a mostani Országgyűlés. Amennyiben nem,
úgy továbbra is nyelvvizsgát kell tennie a hallgatóknak, amennyiben igen, úgy a
meghozandó parlamenti döntésnek megfelelően változnak a jogszabályok. A fenti
előzményekre tekintettel a közérdekű bejelentésre 2022. április 3-ét követő harminc
napon belül adható pontos válasz, attól függően, hogy a köztársasági elnök mikorra tűzi
ki a következő Országgyűlés alakuló ülését.

