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Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága (továbbiakban : Ifjúsági
bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi,
kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága (továbbiakban : Emberi jogi bizottság),
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban : Foglalkoztatási bizottság), valamint
az Oktatási és tudományos bizottsága (továbbiakban : Oktatási bizottság) megvitatta a
„Legyen jobb a gyerekeknek!" Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 szóló, H/2284 . számon
beterjesztett országgyűlési határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/2284/27-30. és
32-40. számú kapcsolódó módosító javaslatokat .



2

I.

1 . Az Ifjúsági bizottság a határozati javaslat következő módosítását javasolja:

"Az országgyűlési határozati javaslat
- címében,
- alcímeiben,
- preambulumában,
-1, fejezet 1/1 . pontjában, 5 ., 6 . pontjában,
-11. fejezet 1-5 . pontjában,
-111-V. fejezetben
használt „gyerek" kifejezés és ragozott formái helyébe a „gyermek" kifejezés és

ragozott formái lépnek ."

Indokolás : Lásd a H/2284/40. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

2. Az Oktatási bizottság a határozati javaslat 5. pontjának a következő módosítását
javasolja :

"5 . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, gondoskodjon arról, hogy a kormányzati
döntések meghozatala során a gyermekek helyzetének javítása meghatározó szempont legyen .
Ennek során a Magyar Köztársaság évenkénti költségvetésének benyúitásával egyideiűleg
készítsen összegző kimutatást a képviselők táiékoztatására arról, hogy a Nemzeti Stratégiában
megfogalmazott célok érdekében, - a különböző feiezetekben -milyen nagysáp források
állnak rendelkezésre."

Indokolás : Lásd a H/2284/39 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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3 . Dr. Csáky András képviselő - kapcsolódva saját H/2284/9 . számú módosító
indítványához (H/2284/31 . számú ajánlás 10 . pontja) - a határozati javaslat 5. pontjának
a következő módosításátjavasolja:

"5. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, gondoskodjon arról, hogy a kormányzati
döntések meghozatala során a gyermekek helyzetének javítása meghatározó szempont legyen .
Ennek során a Magyar Köztársaság évenkénti költségvetésében, annak tájékoztató
mellékleteként, készítsen összegző kimutatást, hogy a Nemzeti Stratégiában megfogalmazott
célok érdekében, - a különböző fejezetekben-milyen nagyságú források állnak
rendelkezésre ."

Indokolás : Lásd a H/2284/27. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz . nem támogatja
- az Egészségügyi biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . nem támogatja
- az Oktatási biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

4. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné,
Deák Istvánná, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr . Magda Sándor, Sós Tamás,
Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre képviselő - kapcsolódva dr. Csáky
András képviselő H/2284/10 . számú módosító indítványához (H/2284/31 . számú ajánlás
12. pontja) - a határozati javaslat 6. pontjának a következő módosítását javasolják :

"6. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy dolgozza ki a Nemzeti Stratégiában
meghatározott feladatok utókövetési rendszerét, továbbá gondoskodjon a szociális szakmai és
civil szervezetek, valamint az egyházak bevonásával a Nemzeti Stratégia végrehajtását segítő,
követő és értékelő monitoring bizottság létrehozásáról, annak folyamatos működtetéséről ."

H/2284/28 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6 . pontjában ismertetett

j avaslattal.

Indokolás : Lásd a H/2284/29. számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . támogatja
- az Oktatási biz . támogat] a

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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5. Az Oktatási bizottság a határozati javaslat 7. pontja felvezető szövegének
a következő módosítását javasolja:

"7. Az Országgyűlés e határozatával felkéri a [szociális] szakmai és civil
szervezeteket, egyházakat, valamint a helyi önkormányzatokat, hogy

a) tegyenek meg mindent a Nemzeti Stratégiában megfogalmazott célok
megvalósításáért,

b) vállaljanak részt a Nemzeti Stratégia megismertetésében és az azt támogató
szemlélet kialakításában."

Indokolás : Lásd a H/2284/38. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

6. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné,
Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr . Magda Sándor, Sós Tamás,
Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer János, Bókay Endre képviselő - kapcsolódva dr . Csáky
András képviselő H/2284/11 . számú módosító indítványához (H/2284/31 . számú ajánlás
14. pontja) - a határozati javaslat 7 . pontja felvezető szövegének a következő módosítását
javasolják :

"7. Az Országgyűlés e határozatával felkéri a szociális szakmai és civil szervezeteket,
az egyházakat, valamint a helyi önkormányzatokat, hogy

a) tegyenek meg mindent a Nemzeti Stratégiában megfogalmazott célok
megvalósításáért,

b) vállaljanak részt a Nemzeti Stratégia megismertetésében és az azt támogató
szemlélet kialakításában."

H/2284/29 . sz .
Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4 . pontjában ismertetett

j avaslattal .

Indokolás : Lásd a H/2284/28. számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . nem támogatja
- az Oktatási biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője
az Oktatási biz . ülésén egyvetért
az Ifjúsági, az Emberi jogi
és a Foglalkoztatási biz . ülésén nem ért egyet
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7 . Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné,
Földesí Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr . Magda Sándor,
Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr .,
Halmai Gáborné, dr. Jánosi György képviselő - kapcsolódva Pelczné dr. Gáll Ildikó,
László Tamás, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Béki Gabriella, dr. Mátrai Márta, Borsos
József, Czira Szabolcs, dr. Juhászné Lévai Katalin, Dér Zsuzsanna, Korózs Lajos,
dr. Gyenesei István, Mesterházy Attila képviselők H/2284/22. számú módosító indítványához
(H/2284/31 . számú ajánlás 20. pontja) - a határozati javaslat melléklete 1. fejezet
11. alfejezete 1 . pontjának a következő módosítását javasolják :

/Melléklet a . . ./2007 . ( . . .) OGY határozathoz

„Legyen jobb a gyerekeknek!" Nemzeti Stratégia, 2007-2032

1. fejezet

A „Legyen jobb a gyerekeknek!" Nemzeti Stratégia alapelvei /

/II . A gyermekek helyzetével összefüggő speciális alapelvek/

"1 . A prevenció elve

A gyermekszegénység elleni küzdelem leghatékonyabb módja a gyermekszegénység
kialakulásának megelőzése . A Nemzeti Stratégia ennek érdekében egyrészt olyan
intézmények és szolgáltatások működtetését szorgalmazza, amelyek a gyermek
megszületésének pillanatától segítenek az esélyek javításában (korai készség- és
képességfejlesztés) . Másrészt, felismerve, hogy a gyermekszegénység és a családok helyzete
(szülők foglalkoztatottsága, jövedelmi helyzete, lakáskörülmények stb.) nem választható el
egymástól, törekszik a családok helyzetromlásának (pl . lakásvesztés) megelőzésére, a munka
elvesztésének megelőzésére, a munkán belüli jobb helyzetek (szülők jobb tájékozottsága,
képzettsége, foglalkoztatottsága, jobb munka, jobb kereset) elérésének elősegítésére .
A prevenciónak ki kell teriednie a különböző füQgősézeket okozó szenvedélybetegségek
(pl . :kábítószer, alkohol, dohányzás, játékszenvedély, stb .) megelőzésére is ."

Indokolás : Lásd a H/2284/30 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz . egyharmada sem támogatja
- az Egészségügyi biz . támogatja
- az Emberi jogi bíz . egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . nem támogatja
- az Oktatási biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője
az Ifjúsági biz . és az Egészségügyi biz . ülésén egyetért
az Oktatási, az Emberi jogi
és a Foglalkoztatási biz . ülésén nem ért egyet
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8. Pelczné Gáll Ildikó, Borsos József, dr . Mátrai Márta, László Tamás, Soltész
Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet képviselő - kapcsolódva Pelezné dr . Gáll Ildikó,
László Tamás, dr . Vidorné dr. Szabó Györgyi, Béki Gabriella, dr . Mátrai Márta, Borsos
József, Czira Szabolcs, dr. Juhászné Lévai Katalin, Dér Zsuzsanna, Korózs Lajos,
dr. Gyenesei István, Mesterházy Attila képviselő H/2284/22 . számú módosító indítványához
(H/2284/31 . számú ajánlás 20 . pontja) - a határozati javaslat melléklete I. fejezet 11 .
alfejezete 1 . pontjának a következő módosítását javasolja :

/Melléklet a . . ./2007 . ( . . .) OGY határozathoz

„Legyen jobb a gyerekeknek!" Nemzeti Stratégia, 2007-2032/

/I. fejezet

A „Legyen jobb a gyerekeknek!" Nemzeti Stratégia alapelvei/

/II . A gyermekek helyzetével összefüggő speciális alapelvek/

"1 . A prevenció elve

A gyermekszegénység elleni küzdelem leghatékonyabb módja a gyermekszegénység
kialakulásának megelőzése . A Nemzeti Stratégia ennek érdekében egyrészt olyan
intézmények és szolgáltatások működtetését szorgalmazza, amelyek a gyermek
megszületésének pillanatától segítenek az esélyek javításában (korai készség- és
képességfejlesztés). Másrészt, felismerve, hogy a gyermekszegénység és a családok helyzete
(szülők foglalkoztatottsága, jövedelmi helyzete, lakáskörülmények stb .) nem választható el
egymástól, törekszik a családok helyzetromlásának (pl . lakásvesztés) megelőzésére, a munka
elvesztésének megelőzésére, a munkán belüli jobb helyzetek (szülők jobb tájékozottsága,
képzettsége, foglalkoztatottsága, jobb munka, jobb kereset) elérésének elősegítésére . A
prevenciónak ki kell terjednie a különböző függőséget okozó betegségek kialakulásának
megelőzésére, és a kialakult szenvedélybetegségek (pl. :kábítószer, alkohol, dohányzás,
játékszenvedély, stb.) gyógyítására is. A prevenció átfogó rendszerét 2008. december 31-ig ki
kell dolgozni és a pénzügyi finanszírozás feltételeit meg kell teremteni a 2009 . évi központi
költségvetés fejezeti előirányzataiban."

Indokolás : Lásd a H/2284/35. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz . nem támogatja
- az Egészségügyi biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . nem támogatja
- az Oktatási biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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9. Pelczné Gáll Ildikó, Borsos József, dr . Mátrai Márta, László Tamás, Soltész
Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet képviselő - kapcsolódva Pelczné dr . Gáll Ildikó,
László Tamás, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Béki Gabriella, dr. Mátrai Márta, Borsos
József, Czira Szabolcs, dr. Juhászné Lévai Katalin, Dér Zsuzsanna, Korózs Lajos,
dr. Gyepesei István, Mesterházy Attila képviselő H/2284/23. számú módosító indítványához
(H/2284/31 . számú ajánlás 22. pontja) - a határozati javaslat melléklete V. fejezete 2 . pontja
első bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/Melléklet a . . ./2007 . ( . . .) OGY határozathoz

„Legyen jobb a gyerekeknek!" Nemzeti Stratégia, 2007-2032/

/V. fejezet

A „Legyen jobb a gyerekeknek!"
Nemzeti Stratégia fejlesztési területei, célkitűzései, eszközei, indikátorai/

"2. A gyermekes családok anyagi helyzetének javítását szolgáló ellátások

Minden eddigi - hazai és nemzetközi - tapasztalat szerint a pénzbeli és természetbeni
gyermekellátások közül a gyermekszegénység csökkentésének egyik leghatékonyabb eszköze
az univerzális, minden gyermeknek nyújtott családi pótlék . Magyarországon a családi pótlék
rendszere általánosan elfogadott, adminisztrációja korrekt és átlátható, a hozzáférés teljesnek
tekinthető. A rendszer megfelelő fejlesztése (reálértékének megőrzése, valamint a fokozott
szegénységi kockázatú csoportok kiemelt támogatása) hozzájárulhat a relatív szegénységben
élő gyermekek számának csökkentéséhez . Hangsúlyozandó, hogy a szegénység kockázata a
harmadik gyerektől ugrásszerűen emelkedik a gyermekek számának növekedésével . A
sokgyermekes családok tehát kiemelt figyelemre érdemesek . [Hosszú távon célszerű
megfontolni a gyerekszám szerint differenciáltabb családi pótlék rendszer kialakítását,]
A gyermekszám szerint, valamint a jzyermeket egyedül nevelő szülőket fokozottan
támogatott, differenciáltabb családi pótlék rendszer továbbfejlesztése, rövid távon
megoldandó feladat, természetesen számos további körülmény (munkára ellenösztönzők
gyengítése, korai terhességek problémájának enyhítése) megfelelő kezelésével . Ez tekinthető
csoportosan célzott ellátásnak . (A gyermekszám szerinti differenciálásról, ennek jelentős
szegénységcsökkentő hatásáról fontos nemzetközi tapasztalatok, továbbá a magyar
mikroszimulációs számítások tanúskodnak .) A csoportosan célzott és differenciált támogatási
rendszer kidolgozásának határideje: 2008. december 31 ."

Indokolás : Lásd a H/2284/34. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . nem támogatja
- az Oktatási biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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10. Pelczné Gáll Ildikó, Borsos József, dr . Mátrai Márta, László Tamás, Soltész
Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet képviselő - kapcsolódva Pelczné dr. Gáll Ildikó,
László Tamás, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Béki Gabriella, dr. Mátrai Márta, Borsos
József, Czira Szabolcs, dr. Juhászné Lévai Katalin, Dér Zsuzsanna, Korózs Lajos,
dr. Gyenesei István, Mesterházy Attila képviselő H/2284/24. számú módosító indítványához
(H/2284/31 . számú ajánlás 23 . pontja) - a határozati javaslat melléklete V. fejezete 4.1 .
pontjának a következő módosítását javasolja :

/Melléklet a . . ./2007 . ( . . .) OGY határozathoz

„Legyen jobb a gyerekeknek!" Nemzeti Stratégia, 2007-2032/

N. fejezet

A „Legyen jobb a gyerekeknek!"
Nemzeti Stratégia fejlesztési területei, célkitűzései, eszközei, indikátorai/

"4.1 Napközbeni ellátások

Nehezíti a kisgyermekes szülők munkavállalását, hogy sok helyen hiányoznak a
napközbeni ellátások és éppen a leghátrányosabb helyzetűek számára biztosítottak a
legkevésbé. A gyermekek napközbeni ellátásának hiánya egyformán gyengíti a szülők,
különösen a nők munkaerő-piaci esélyeit, és a gyermekek iskolai beilleszkedését, későbbi
társadalmi integrációjának sikerét . A 3 éven aluli kisgyermekek ellátása jelentős
kapacitáshiányokkal küzd, főként a kisebb településeken. Az intézményes formák közül
legjellemzőbb a bölcsőde, amely azonban a kisebb településeken nem működik, és a
költséghatékonyabb óvodai és bölcsődei ellátást egyaránt nyújtó intézményi integráció sem
terjedt el . A magas óvodáztatási arányok ellenére egyértelműen bizonyítható, hogy a
halmozottan hátrányos helyzetű családok gyerekei esetében még ma is az átlagosnál nagyobb
valószínűséggel fordul elő, hogy egyáltalán nem, vagy a lehetségesnél jóval később (5-6 éves
korban) kezdenek óvodába járni .
Hosszabb távlatban a kisgyermekkortól a közoktatásból kilépésig egységes rendszerként
kellene kezelni a gyermekek napközbeni ellátását . Megfontolásra érdemes egy egységes,
integrált szemléletű napközbeni ellátó-rendszer kialakítása . Érdemes átgondolni más, hasonló
térszerkezetű európai országok gyakorlatából kiindulva, hogy főleg a mérethatékonysági
problémákkal küzdő kisebb településeken, ahol a külön intézmények fenntartása rendkívül
költséges lenne, intézményi integrációval nem volna-e megoldható a legkisebbek napközbeni
gondozása. Az intézményi integráció kiterjedhet a bölcsődés, óvodás és általános iskolás korú
gyermekekre, de az észak-európai országok tapasztalatira alapozva akár az egészségügyi,
szociális és oktatási-nevelési szolgáltatások integrált együttműködése is megvalósítható lenne .
Fontos, hogy a helyi kulturális intézmények, közgyűjtemények, a többcélú általános
művelődési központok aktív szerepet játsszanak a szülők, gyerekek, fiatalok jó közös
programjai gazdagításában, a napközbeni ellátási lehetőségek biztosításában. Támogatni kell a
szabadidő tartalmas eltöltésére szolizáló közösségi terek, szolgáltatások létrehozását és a

Indokolás : Lásd a H/2284/37 . számú módosító javaslat
indokolását .

szükséges számú szakemberek foglalkoztatását . A napközbeni ellátások integrált
szabályozását 2008 . december 31-ig el kell készíteni ."



A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz, nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . nem támogatja
- az Oktatási biz . nem támogat] a

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

11 . Török Zsolt képviselő - kapcsolódva Pelczné dr. Gáll Ildikó, László Tamás,
dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Béki Gabriella, dr . Mátrai Márta, Borsos József, Czira
Szabolcs, dr. Juhászné Lévai Katalin, Dér Zsuzsanna, Korózs Lajos, Mesterházy Attila
képviselő H/2284/21 . számú módosító indítványához (H/2284/31 . számú ajánlás 24. pontja) -
a határozati javaslat melléklete V. fejezete 4 .3. pontját új 5 . bekezdéssel javasolja
kiegészíteni :

/Melléklet a . . ./2007 . ( . . .) OGY határozathoz

„Legyen jobb a gyerekeknek!" Nemzeti Stratégia, 2007-2032/

/V. fejezet

A „Legyen jobb a gyerekeknek!"
Nemzeti Stratégia fejlesztési területei, célkitűzései, eszközei, indikátorai/

/4.3 A közoktatás/

"A közoktatásban biztosítani kell az egészségnevelésre és fejlesztésre, a családi és
közösségi kapcsolatok kezelésére és a testi és lelki egészség megőrzésére történő nevelést,
illetve a szexuális felvilágosítást a terhesség művi megszakításának megelőzése érdekében .
Mindezt tantárgyi formában történő oktatásra elő kell készíteni, és a modellkísérletek lezárása
után, a feltételek biztosítása mellett be kell építeni ."

Indokolás : Lásd a H/2284/32. számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz . nem támogatja
- az Egészségügyi biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . nem támogatja
- az Oktatási biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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12. Török Zsolt, Winkfein Csaba, Alexa György, dr. Tóth István, Mesterházy
Attila, dr. Szabómé Müller Tímea, Lombos István, Nyakó István, Tóbiás József,
Dér Zsuzsanna, Halmai Gáborné képviselők - kapcsolódva Pelczné dr . Gáll Ildikó, László
Tamás, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Béki Gabriella, dr . Mátrai Márta, Borsos József, Czira
Szabolcs, dr. Juhászné Lévai Katalin, Dér Zsuzsanna, Korózs Lajos, Mesterházy Attila
képviselő H/2284/21 . számú módosító indítványához (H/2284/31 . számú ajánlás 24. pontja) -
a határozati javaslat melléklete V . fejezete 4 .3. pontját új 5, bekezdéssel javasolják
kiegészíteni :

/Melléklet a . . ./2007 . ( . . .) OGY határozathoz

„Legyen jobb a gyerekeknek!" Nemzeti Stratégia, 2007-2032/

N. fej ezet

A „Legyen jobb a gyerekeknek!"
Nemzeti Stratégia fejlesztési területei, célkitűzései, eszközei, indikátorai/

/4.3 A közoktatás/

"A közoktatásban biztosítani kell az egészségnevelésre és fejlesztésre, a családi és
közösségi kapcsolatok kezelésére és a testi és lelki egészség megőrzésére történő nevelést,
illetve az alapvető fogyasztói jogokra, a mindennapi élet során felmerülő problémák
megoldási lehetőségeivel való megismerést a tudatos fogyasztóvá nevelés érdekében. Mindezt
tantárgyi formában történő oktatásra elő kell készíteni, és a modellkísérletek lezárása után a
feltételek biztosítása mellett be kell építeni ."

Indokolás: Lásd a H/2284/33. számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz, támogatja
- az Egészségügyi biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . nem támogatja
- az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet



13. Pelczné Gált Ildikó, Borsos József, dr. Mátrai Márta, László Tamás, Soltész
Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet képviselő - kapcsolódva Pelczné dr . Gáll Ildikó,
László Tamás, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Béki Gabriella, dr. Mátrai Márta, Borsos
József, Czira Szabolcs, dr. Juhászné Lévai Katalin, Dér Zsuzsanna, Korózs Lajos, Mesterházy
Attila képviselő H/2284/21 . számú módosító indítványához (H/2284/31 . számú ajánlás
24. pontja) - a határozati javaslat melléklete V. fejezete 4.3. pontját új 5 . bekezdéssel
javasolják kiegészíteni :

/Melléklet a . . ./2007 . ( . . .) OGY határozathoz

„Legyen jobb a gyerekeknek!" Nemzeti Stratégia, 2007-2032/

/V. fejezet

A „Legyen jobb a gyerekeknek!"
Nemzeti Stratégia fejlesztési területei, célkitűzései, eszközei, indikátorai/

/4.3 A közoktatás/

"A közoktatásban biztosítani kell az egészségnevelésre és feilesztésre, a családi és
közösségi kapcsolatok kezelésére és a testi és lelki egészség megőrzésére történő nevelést .
Mindezt tantárgyi formában történő oktatásra elő kell készíteni, és a modellkísérletek lezárása
után, a feltételek biztosítása mellett be kell építeni . A közoktatásban beépítésre kerülő
tantárgyi anyagok elkészítésének határideje : 2008 . december 31 . Teljes körűen először a
2009/2010-es tanévben kell bevezetni a tananyagot ."

Indokolás : Lásd a H/2284/36 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz . nem támogatja
- az Egészségügyi biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- az Oktatási biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet



A H/2284/31 . sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Foglalkoztatási bizottság,
illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki :

Pont Bizottság

egyharmada sem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja

támogatja
nem támogatja
nem támogat] a
nem támogat] a
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogatja

támogatja
támogatja
támogatja
támogatja
támogatja
támogatja

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya
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li.

Budapest, 2007 . május 15 .

Dr. Kökény Mihály s.k.
az Egészségügyi
bizottság elnöke

Simon Gábor s.k.
a Foglalkoztatási és munkaügyi

bizottság elnöke

Korózs Lajos s .k .
az Dúsági, szociális

és családügyi bizottság elnöke

Előterjesztő

nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet

egyetért
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet

egyetért
egyetért
egyetért
egyetért
egyetért
egyetért

Balog Zoltán s .k .
az Emberi jogi, kisebbségi,

civil- és vallásügyi bizottság elnöke

Dr. Szabó Zoltán s .k .
az Oktatási és tudományos

bizottság elnöke
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