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Tisztelt Hallgatók! 
 
Tájékoztatás iránti kérelmet nyújtottak be az eszperantó nyelvbıl tett nyelvvizsga 
elfogadhatósága kapcsán. A Fıiskola álláspontja az ügyben a következı: 
 
A vonatkozó jogszabályokban nem találunk hivatkozást az eszperantó nyelvbıl tett 
nyelvvizsga elfogadhatósága kapcsán. Annak az eldöntését, hogy egy felsıoktatási 
intézmény milyen nyelvekbıl fogad el nyelvvizsgát és milyen nyelvekbıl nem, a 
felsıoktatási törvény az intézményi autonómia és a képzési és kimeneti követelmé-
nyek keretei között a felsıoktatási intézményre bízza. A képzési és kimeneti köve-
telmények meghatározzák, hogy egy adott képzés sikeres elvégzéséhez és a diploma 
átvételéhez milyen szintő nyelvvizsga fogadható el, ill. szükség van-e szakmai is-
meretanyaggal bıvített nyelvvizsga letételére vagy sem.  
 
Fontos megjegyeznem, hogy a Tomori Pál Fıiskola tiszteletben tartja a jogszabá-
lyokat és az Oktatási Minisztérium vagy Oktatási Hivatal által szabályszerően ki-
adott határozatokat is. Az Oktatási Hivatal vagy a Minisztérium által kiadott állás-
foglalások viszont nem bírnak kötelezı erıvel a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. 
törvény szerint. Ez azt jelenti, hogy a Fıiskola ugyan tiszteletben tartja az állásfog-
lalásban írtakat, azonban nem köteles betartani azokat.    
A Dr. Mang Béla által jegyzett, 2004. március 29. kelt 9884-1/2009 számú körle-
vélben kiadott állásfoglalás azt tartalmazza, hogy hivatkozással a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének az állásfoglalására az eszperantó 
nyelvbıl tett nyelvvizsga is elfogadható (azaz az állásfoglalás sem írja elı a felsı-
oktatási intézményeknek - ahogy nem is tehetné -, hogy az eszperantó nyelvbıl tett 
nyelvvizsgát kötelezıen el kell fogadnia). 
Ismételten felhívom a figyelmet, hogy az állásfoglalások csupán iránymutatók, 
NEM KÖTELEZİ EREJŐ JOGSZABÁLYOK, ezért mindig az adott címzettıl 
függ, hogy figyelembe veszi az abban foglaltakat vagy sem.  
 
A Tomori Pál Fıiskola alapítása óta csak olyan nyelvbıl fogad el nyelvvizsgát, 
amely élı nyelv és szaknyelvi ismeretanyaggal is bıvíthetı. Ez a kritérium legin-
kább egy adott nemzet nyelvére vonatkoztatható (pl. angol, olasz, francia, német, 
spanyol, orosz, lengyel, portugál, stb.). 
A Fıiskola célja, hogy csak olyan hallgatók kerüljenek ki a Fıiskoláról diplomával 
a kezükben a munkaerı piacra, akik hasznos és gyakorlatias tudással rendelkeznek. 
A Fıiskola célja, hogy ne csak egy diplomát adjon a hallgató kezébe, hanem hasz-
nálható, a munkaerı piacon jó lehetıséget jelentı tudást. Ezen tudás fontos része a 
nyelvvizsga is. 
 
A Fıiskola álláspontja, hogy az eszperantó nyelv nyelvvizsgaként történı elfogadá-
sa nem biztosítja ezt a célkitőzést. Bár a hallgatók számára a diploma megszerzése a 



legfıbb cél a fıiskolás éveik alatt, egy felelıs felsıoktatási intézmény azonban a 
hallgatók elhelyezkedési esélyére is kell hogy gondoljon. A mai világban, amikor 
10-en vagy még többen pályáznak egy álláshelyre apróságokon múlhat a megélhe-
tést jelentı állás megszerzése, vagy a további kilátástalan álláskeresés. Ez az apró-
ság lehet akár egy azonos fokú nyelvvizsga is, csak éppen az egyik nyelvvizsga egy 
nemzet által ismert és beszélt nyelvbıl tett ismeretanyagot bizonyít, míg a másik 
egy olyan nyelvbıl tett ismeret megszerzését igazolja, amit információink szerint 
sok munkáltató haszontalannak és „alibi” nyelvnek tart. Ez még akkor is igaz, ha 
egy adott állás betöltéséhez nem szükséges semmilyen nyelvvizsga, ami ma már 
szinte elképzelhetetlen.  
 
A fent leírtak alapján és a felsıoktatási intézményeket az oktatás és mőködés so-
rán megilletı autonómia jogával élve, ismételten kihangsúlyozom, hogy a Fıisko-
la nem fogadja el az eszperantó nyelvbıl teljesített nyelvvizsgát, legyen az közép- 
vagy felsıfokú szintő nyelvvizsga.      
 
Bízom benne, hogy a fent leírtak Önök számára is érthetıvé teszik a Fıiskola állás-
pontját az eszperantó nyelv ügyében és remélem megértik, hogy a Fıiskola nem a 
diploma kiadását próbálja halogatni, amihez egyébként semmilyen jól felfogható 
érdeke nem főzıdik, hanem a hallgatók javát kívánja szolgálni.   
Kelt: Kalocsa, 2009. május 5. 
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