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Milyen változások várhatók a 

felsőoktatásban? 

Erről beszélt az innovációs 

miniszter 

 

 
 

A kormány kitart korábbi döntése mellett, 2020-

tól kötelező feltétel lesz a nyelvvizsga a felsőok-

tatásba való belépéshez − erről Palkovics László 

innovációs és technológiai miniszter beszélt egy 

szerdai budapesti háttérbeszélgetésen. 

 

Palkovics László azt mondta, pozitívak a Corvinus 

egyetem új fenntartói modelljének eddigi tapaszta-

latai. A tervek között szerepel további felsőoktatási 

intézmények esetében is e modell megvizsgálása, 

potenciális jelöltként említette a győri Széchenyi 

István Egyetemet, a Kecskeméti Egyetemet, illetve 

a MOME-t. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a nagy 

tudományegyetemeknél nem biztos, hogy ez a jó 

modell, ott érdemes más lehetőségeket megnézni. 

 

Mint mondta, a felsőoktatásban 2014–16 között 

lezajlott integrációs lépéseket, átalakításokat kife-

jezetten sikeresnek tartja. Szintén fontos és jó, 

hogy Magyarországon sok városban van felsőokta-

tási hozzáférés, és ezen nem is kívánnak változ-

tatni a jövőben. A közösségi képzési központok 

kialakításának is ez a lényege - hangsúlyozta Pal-

kovics László. 

 

Jelezte: várható az egyetemi szakok felülvizsgála-

ta, hiszen a szakok utolsó ilyen áttekintése 2014-

ben volt. Kérdésre közölte: a kormány kitart koráb-

bi döntése mellett és 2020-tól kötelező feltétel lesz 

a nyelvvizsga a felsőoktatásba való belépéshez. 

 

Palkovics László a felsőoktatási háttérintézmé-

nyekről szólva elmondta: az Oktatási Hivatal ma-

rad jelenlegi formájában, jól működik, annyi válto-

zást szeretne, hogy a szakképzésért külön elnök-

helyettes feleljen. 

 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) tan-

könyvekkel összefüggő feladatait leválasztanák és 

megfontolandónak nevezte, hogy az intézet az 

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat részeként működ-

jön. 

 

A tárcához kerül a Tempus Közalapítvány is. A 9. 

és 11. évfolyamos diákoknak külföldi idegennyelvi 

kurzusokat biztosító programelem valószínűleg a 

Klebelsberg Központhoz kerül. 

 

A miniszter elmondta, hogy szeptemberben lehet a 

parlament előtt az új szakképzési és felnőttképzési 

törvény, a két területet érintő jogszabályok kikerül-

nek a köznevelési törvényből és egy önálló jog-

szabályt alkotnak. 

 

Kitért arra, hogy az elmúlt időszakban több egész-

ségügyi szakképző intézmény került át egyete-

mekhez, az eddigi tapasztalatok szerint ez a mo-

dell jó, és elképzelhetőnek tartotta a további át-

adásokat is. Dolgoznak továbbá a felsőoktatási 

bértábla átalakításán is. Ugyanakkor megjegyezte: 

az intézmények számláján jelenleg 280 milliárd 

forintos forrás van, el kellene kezdeni ezeket az 

összegeket felhasználni, akár bérkompenzációs 

célokra. Palkovics László elmondta még azt is, 

hogy az új innovációs helyettes államtitkár Gulyás 

Tibor korábbi HÖOK-elnök lesz. 

 
Forrás: 

https://eduline.hu/felsooktatas/20190829_Palkovics_Las

zlo_felulvizsgaljak_a_szakokat 

 

Válogatta: Fonyó Istvánné 
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