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Az érettségiző tanulók növekvő számának biztosításáró l

1. §

(1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011 . évi CXC. törvény 2 . 5 (1) bekezdése az alábbira változik :

„2. § (1) Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára
hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, illetv e
a szakképzésr ől szóló törvényben meghatározott feltételek szerinti második szakképesíté s
megszerzését biztosító első szakmai vizsga befejezéséig a magyar állam közszolgálati feladata . Az
érettségivel záruló középfokú nevelés-oktatást úgy kell megszervezni, hogy minden járásban legye n
ilyen szolgáltatást nyújtó intézmény, valamint hogy az abban résztvev ő tanulók adott évfolyamon
belüli létszámaránya nem lehet alacsonyabb az adott tanévet megel őző tanév létszámarányánál . ”

2. §

E törvény 2016 . szeptember 1-jén lép hatályba.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁ S

Magyarország Kormánya 2015-ben 63 gimnáziumi képzést nyújtó intézményt ad át a
Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába, és figyelembe véve a Kormány tagjainak nyilváno s
kommunikációját, 30 térséget teljesen ellátatlanul hagy a gimnáziumi szolgáltatás szempontjából .
Ezzel totális hátraarcot hajt végre, és a fejlett, nyugati, tudásalapú államok menetiránya helyett a
kétkezi munkásokra építő összeszerelő állammá silányítja Magyarországot .

A Kormány a magyar gyerekek mind nagyobb részét ítéli már kamaszkorban arra, hogy sohase
szerezhessen valódi, fejl ődésre, előrelépésre, a XXI . század kihívásaira reagálni képes tudást .
Ehelyett még a gimnáziumot, a színvonalas középfokú közismereti képzést is megtagadja t ő lük, a
magyar történelem rég magunk mögött hagyott, XX. század előtti idejét idéző módon .

Senki számára nem lehet kérdés, hogy a gimnáziumi képzés a minimuma egy fejlett, el őrelépni tudó
demokratikus jogállamnak . Erettségi nélkül nem tisztes polgári élet, hanem kiszámíthatatlan ,
nyomorral és lecsúszással fenyegető sors vár a magyar fiatalokra. Ma már-nem szakmák, hanem
képességek és készségek számítanak a munkaerőpiacon – aki nem rendelkezik a változá s
képességével, menthetetlenül elbukik . A változás képessége és a képzettség, tájékozottság pedig kéz
a kézben járnak. A Kormány ezt a képességet akarja elvenni a magyaroktól .



Erettségi nélkül nincs belépés a fels őoktatásba, márpedig a diplomások körében sokkal alacsonyab b
a munkanélküliek aránya, többet keresnek, egészségesebbek, hosszabban élnek, mint a z
alacsonyabb végzettségűek. A szakmunkásképzőkből és a szakközépiskolákból óriási a
lemorzsolódás, és még az ott érettségit szerz ők közül is csak rendkívül kevesen mennek tovább a
felsőoktatásba . A gimnáziumi férőhelyek visszavágása ráadásul épp azokat érinti a legsúlyosabban,
akik a leginkább kiszolgáltatottak : a szegény sorsú, alacsonyabb társadalmi rétegb ől érkezőket .
Nekik esélyük sem lesz érettségit szerezni, képességeikt ől függetlenül ítéli őket élethosszig tartó
kétkezi munkára a Kormány .

A gimnáziumi képzés visszaszorítása tehát hosszú távú és katasztrofális hatásokkal fenyeget . Épp
az ellenkező irány a helyes : mind jobban bővíteni kell a színvonalas középfokú oktatást és érettségi t
adó intézmények férőhelyeit, hogy a magyar társadalom a fejlődés pályáján maradhasson a
továbbiakban is .

RÉSZLETES INDOKOLÁ S

Az 1. §-hoz

A fent kifejtettekbő l következően jelen törvényjavaslat ezért azt rögzíti alapelvi szinten, hog y
minden járásban kötelez ő a gimnáziumi, szakközépiskolai ellátás biztosítása, továbbá hogy a z
érettségit adó intézmények férőhelyszámának folyamatosan bővülnie kell . Nem szervezhető úgy
érettségi adó képzés, hogy — az adott évfolyamon tanulók összlétszámát figyelembe véve —
arányosan kevesebben kezdhessék azt meg, mint a megelőző tanévben.

AZ.§hoz

Az intézkedés költségvetési és jogalkotási vonzatai miatt a 2016/2017-es tanévt ől lép hatályba .
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Az Alaptörvény 6 . cikk (1) bekezdése, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 31 . skk. §-ai alapján Az érettségiző tanulók növekvő
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Budapest, 2015 . június 17 .
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