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Szóbeli kérdés

Kövér László úrnak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr! 

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012.

évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli kérdést kívánok benyújtani az Emberi

Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez

,,Az iskola nem gladiátorképző! Mit tesz a kormány az iskolai erőszak megfékezése

érdekében?"

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ szóban várom!

Tisztelt Miniszter Úr!
Egy nem régi felmérés szerint Magyarországon minden második diák válaszolta azt, 

hogy az elmúlt hónapokban valamely módon részese volt az iskolai erőszaknak, tehát vagy

bántalmazták, vagy ő verekedett.
Szerencsére ritka az olyan - egyébként a nyolcadik kerületben történt - eset, amikor is

egy versenyszerűen bokszoló, cigány tanuló volt az, aki az iskola előtt agyonverte osztálytársát.

Az első fokon eljáró bíró annak idején szokványosnak nevezte az iskolai erőszakot, és -

minősíthetetlenül felháborító módon - csupán felfüggesztettet jutalmaztaa tettet.

De persze nem csak azokban az iskolákban fordulhat ilyesmi elő, ahol az úgynevezett

ellenállás - de nevezhetjük akár önszegregáló kívülállásnak is - kultúrája dívik, tehát ahol a

tanulók egy részének a háziállatai pitbullok és rottweilerek, családi példaképei bűnözők és

uzsorások, napi betevőjük pedig a herbál. Hiszen pont az egyik neves kaposvári gimnázium -

napokban szabaduló -jó családból való két diákja volt az, akik borzalmas tettükre egy hónapon

át készülve, tíz éve brutálisan meggyilkolták társukat.



Lehet ugyan elrettentően súlyos ítéleteket követelni - én magam, engedtessék meg,

hiszek a kemény megtorlás visszatartó erejében -, de mégis bölcsebb lenne megakadályozni

ezeket a tragédiákat. A meggyengülő családi kötelékek és társadalmi normák korában, ahol

sokszor a média mintái vezérlik a fiatalokat, óriási szükség lenne a tanárok megsegítésére. Az

iskolai erőszak elterjedésének megállításához sok-sok szociálpedagógus, iskolai szociális

munkás, pszichológus - és a tanárok terheinek csökkentése - kellene.

Mindez persze komoly költségvetési forrásokat igényel.

Kérdezem tehát, hogy miért nem áldoz erre a területre eleget a kormány?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2018. november 07.
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