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Írásbeli kérdés!

Dr. Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Az. Országgyűlésről szóló tv. 42. § (8) bekezdése alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést
kívánok benyújtani Orbán Viktor Miniszterelnök úrnak

"óvodások, térdre, imához?"

címmel.

Tisztelt Miniszterelnök úr!
Magyarország Alaptörvénye

VII. cikk
(1) Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog
magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását vagy
megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy vallását vagy más meggyőződését mindenki
vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár
másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását
mellőzze, gyakorolja vagy tanítsa.

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

1. melléklet a 363/2012. (X/117.) Korm. rendelethez 
1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja (a továbbiakban: Alapprogram) a hazai

óvodai neveléstörténet hagyományaira, értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai és
pszichológiai kutatások eredményeire, a nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára
építve, Magyarország Alaptörvényének értékeit és Magyarország által aláírt nemzetközi
szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve - meghatározza a magyarországi
óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit.
Az. óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy
a) a gyermeket - mint fejlődő személyiséget - szeretetteljes gondoskodás és különleges

védelem illeti meg;
b) a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák

kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be;



,_ 

e) az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére
kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával;
oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben.

137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet

az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
módosításáról

1. melléklet a 137/2018. (Vll 25.) Korm. rendelethez 

Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés

3. Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje
szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális
értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon
csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok
megbecsülésére.

Csuhások! Térdre, imához!
Remélem, a Kereszténydemokraták tapsolnak. Jézus Krisztus nevében tapsot kérek!

A fentiek miatt a következő kérdésekkel fordulok a Miniszter Úrhoz:
1. 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet ,,Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált

közösségi nevelés" nem ellentétes az Alaptörvény VII. cikkével?

2. Meg kívánják ismertetni az óvodásokat más vallásokkal, illetve az őseink
természethez kötődő többisten hitével?

Budapest, 2018. augusztus 8.
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Dr. Vadai Ágnes
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