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Tájékoztató a „Bajorországi érettségi magyar mint második idegen nyelvből” 

(München / Regensburg, 2016. szeptember 20.) igényfelmérés eredményéről 

 

Regensburg, 2017. július 19. 

 

Tisztelt Hölgyem / Uram! Tisztelt Szülő! 

 

A Müncheni Magyar Intézet Egyesület a konzuli modell szerint működtetett Bajorországi Magyar Iskola 

(BMI) keretében 2016. szeptember 20-i körlevelével megkezdte felmérni a magyar nyelv bajorországi 

érettségi tantárgyként való bevezetése iránti igényt. A 2017. július 13-ig honlapunkon is elérhető körle-

velünket többször kiküldtük a szülői közösségnek. Kezdeményezésünk a tanév végeztével lezárult. 

Eredményét a mellékelt statisztika is tükrözi. A bajor tanügy-minisztérium 2017. június 26-án kelt ál-

lamtitkári válasza július 6-án érkezett intézetünkbe.  

 

Összefoglalva:  

1) Összesen 161 válasz érkezett a legalább (kb.) 400 lehetségesből; 

2) A három nagyobb (müncheni, nürnbergi és regensburgi) körzetre osztható igénybejelentések túl-

nyomó része jelenleg óvodás korú és alsós tagozatú; a közeljövőben érettségire készülők aránya 

igen csekély; 

3) A magyar nyelv mint szóbeli érettségi tantárgyként választható idegen nyelv gimnáziumi 

bevezetéséhez körzetenként egy legalább 12 fős diákcsoportra lenne szükség a felsős évfo-

lyamokban, legalább két egymáshoz közel eső gimnáziumban. Ezt az arányt igényfelmérésünk 

egyik körzetben sem mutatja ki;  

4) Magyarország müncheni főkonzulja, Tordai-Lejkó Gábor a müncheni tanügy-minisztériummal 

2016. szeptemberétől miniszteri, államtitkári és miniszter-tanácsosi szinten, a BMI vezetőségének 

bevonásával, több tárgyalási menetben áttekintette az ügyet. A bajor fél igényfelmérésünk eredmé-

nyének az alapján nem látja igazoltnak a magyar mint szóbeli érettségi tárgyként (Wahlpflichtfach) 

választható idegen nyelv bajorországi gimnáziumi bevezetését.  

 

Igényfelmérésünk eredménye hasznos tanulsággal szolgál. Ennek megfelelően Egyesületünk a követ-

kező tanévben megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy változatlan alapcélunkat, a BMI továbbfejlesz-

tését, a bajor tanügyi rendszer általános keretében ugyan, de a magyarországi illetékes szakmai körök-

höz az eddigieknél még szorosabban kapcsolódva valósítsuk meg.  

 

Szép, pihentető nyarat kívánok a Bajorországi Magyar Iskola diákjainak, szülői közösségének és bará-

tainak. 

 

Üdvözlettel 

 

Dr. habil. K. Lengyel Zsolt 

Elnök, a BMI vezetője 


