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Tisztelt Elnök Asszony!

„Felvételi pontszámítás" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Dr. Hiller
István oktatási és kulturális miniszter úrhoz .

A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

Orszúggyűlés Hivatala

Iron nyszám : X JaS5,

Erkezett :
2007 MARC 2 8 .

Írásbeli kérdés

Február 13-án napirend előtti felszólalásomban szóvá tettem a felvételi többletpontok meglátásunk
szerint igazságtalan voltát . Ön válaszában ígéretet tett arra, hogy véleményünket a döntéshozók
megfontolják. Február 19-i találkozásunkkor pedig arra biztatott, hogy javaslataimmal keressem meg
Miniszter urat .

Az alábbiakban összefoglalom a tárggyal kapcsolatos álláspontunkat és előterjesztem
javaslatunkat .

A Kormány - minden előzetes egyeztetést mellőzve - 2006. november 27-én kiadott
237/2007. sz. rendeletében akképp intézkedett, hogy többletpontokat biztosít egyeseknek a felvételi
eredmények pontszámításakor a következők szerint :

- 4 pontot minden hátrányos helyzetű fiatalnak,
- 4-et azoknak, akiknek szülei csak a nyolc általános iskolai osztályt végezték el,
- 8 pontot minden fogyatékkal élőnek,
- 8-at a várandós asszonyoknak és a kismamáknak, összesen maximum 24 pontot .

Álláspontunk szerint minden elesett embernek jogában áll boldogulni, teljes értékű emberi
életet élni . A politikának intézkedéseivel hozzá kell őket ehhez segíteni . Elkötelezettek vagyunk a
gyermeket vállalók kiemelt segítésében is, és valljuk, hogy sokféle módon támogatni kell őket . Ám ez
nem lehet igazságtalan a többiekre nézve . A hátrányos helyzetűek és a fogyatékkal élők támogatása
nem teremthet előnytelen feltételeket a többiek rovására egy kiélezett versenyvizsgában .

A probléma orvoslására az alábbi javaslattal élünk :



1) A hátrányos helyzetű és fogyatékos emberek támogatását munkahelyteremtő és szociális
programokkal kell megoldani, nem pedig igazságtalan versenyelőnyök biztosításával a
többiek rovására . Indítványozzuk tehát a Kormányrendelet sürgős felülvizsgálatát.

2) A meghirdetett előnyök azonnali visszavonása ugyanakkor nem volna szerencsés lépés .
Ezért javasoljuk, hogy ebben az évben, illetőleg a többletpontok rendeletben történő
visszavonásáig annyi férőhellyel emelje meg a Kormány az államilag finanszírozott
keretet, ahányan e többletpontoknak köszönhetően jutnának be a felsőoktatásba .

3) A várandós asszonyok és a kismamák felvételi előnyhöz juttatása semmilyen okkal sem
indokolható és számos további probléma forrása lehet . Ennek a rendelkezésnek a
visszavonását javasoljuk . A képzési hozzájárulás fizetése alóli mentességüket azonban -
szociális indokoltság esetén - támogatjuk .

Tisztelt Miniszter úr!

Kérem, szíveskedjék a fenti javaslatokat megfontolni és elfogadni .

A tárgyban további egyeztetésre készen állva,

Tisztelettel köszönti:

Budapest, 2007 március 28 .
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