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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján „a Magyar Köztársaság 2005 . évi
költségvetéséről" szóló, T/11700 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 85 .§-ának (19) bekezdése az alábbiak szerint módosul :
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„85 . §

(19) A Közokt . tv. 117. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép :

„(2) [A térítési díjat - a fenntartó által meghatározottak szerint - a tanulmányi
eredménytől függően csökkenteni kell, azonban - az (1) bekezdés a) pontja kivételével -
nem lehet kevesebb egy tanítási évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív
hozzájárulás huszonöt százaléka. E rendelkezés a hátrányos helyzetű tanulók
tekintetében nem alkalmazható] A térítési díjat kizárólag a fenntartó határozhatja meg a
következő feltételekkel :
a./ a hátrányos helyzetű tanulóktól nem szedhető be a feladatellátáshoz biztosított alap
normatív hozzájárulás25%-ná1több
b./ a tandíj mértékét a tanulmányi eredménytől függően kell fizetni egy olyan szabályrendszer
szerint, amelyet a szülői szervezettel és érdekvédelmi szervezetetekkel egyeztetve a fenntartó
határoz meg . "

Módosító javaslat



Budapest, 2004 . november 03 .

Indokolás

Az alapfokú művészetoktatás nem a kötelezettség teljesítése, hanem szülői nyilatkozattal
alátámasztott, önkéntes jelentkezés, szabad vállalás utáni tanulási tevékenység . Ennek
értelmében szabad iskola és tevékenység választás, amely a gyermek és a szülő közös
akaratán alapul .
Az állam ennek támogatására kötelezettséget vállalt .
A fenntartó jogköre sérül, ha államilag szabályozzák a minimális tandíj mértékét . Felső
értékhatár azonban gyermekvédelmi és esélyegyenlőségi szempontból sokkal indokoltabb . A
törvény javaslata minimál értékben havi, és gyermekenkénti 1500-2500 forint terhet róna a
szülőkre, családokra, művészeti áganként változóan. Itt sérül újra az alkotmányban
szabályozott esélyegyenlőség elve .
Amennyiben az eredeti javaslat elfogadásra kerül, a gyermekek tömegei kerülnek kizárásra az
alapfokú művészeti oktatás lehetőségéből, mert korlátozott a szülők anyagi terhelhetősége és
a családok pénzbeli lehetőségei . Előállhat az a helyzet, hogy újra a pénz határozná meg a
kultúrához, oktatáshoz, művelődéshez való jogot .

Farkas Sándor
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