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Dr. SAK Katalin
az OrszáaSyMés Elnáke rószére
Hclvben

terjesztem elő:

Az egységes javaslat 21 . §-ának (1) bekezdésében a Kt, 121 . 0-ének (1) bekezdés 14 . pontja
az alábbiak szerint módosul :

„(1) A írt 121 . §-a (1) bekezdésének 14. pontja helyébe a .kavetkezó rendelkezés tép;

[E tdrvérzy alkalmazásában]

„14. hátrányos helyzeti gyermek, tanulö: az, akit családi kórWményei, szociális
helYzetc miatt a jegYzó vádegembe vett; illetve akiztek rendszeres gyemtekvédelmi
kedvezményre való jagosults gát a fagyra megállapította; e csaparum belől halmozottan
bAh'ányos lselyzvlu" az a g ;írnek az a tanW6, akinek a tőrvinyes felügyeletét ellátó szűlá, je -
a gyermekek védelrnérf5l és a gyámügyi igazgatásról szóló tarvényben szabályozott e1jArAsbann
tett önkéntes nyilatkozata szerint - fővariás gyermek esetén a gyermek három éves
korában, tanulö esetében a tarkótelezettség befllfsAnak iddpontjfban] legfeljebb az
iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan
hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanW6 is, akit tartós nevelésbe vettek,"
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Tisztelt Elnök Asszony :

A Házszabály 107. §'-ónak (1) bekezdése alapján a koz©ktatdsróf szobi 199,3 évi I'Ajj~W:
tí3rveny rruidm*ás~l sz61ö T/Zl31 . törvényjavaslat zárószavazásra bocsátandó
egységes javaslatához a következő

A jogegyenlőség elvét sérti, ha egy gyermek, tanuló azét minöW akar 18 eves korában is
halmozottan hátrányos helyzetűm, mert egyik szaldie a gyermek 3 éves korában - ad
absurd - egy mappe& állt az er ségi előtt, azzal szemben ha hasonló korú társa 3 öves kara
utam kerül =nél Myombb helyzetbe 3 ös 7 8 áues kora kőzőit semmilyura kompenzációban
nincs része_

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára lobbak "zőtt a kőzaklatási fórvény i$
elönyaket állapit meg, így akónyi élvez óvodai, ískolaí felvételkor, számára ingyenes az
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Oktatásban való részvétel és a kollégíumí ellátás, beleértve az eM alapfokú
MÜvészetoktatásban való részvételt is . Elónyós a oevelésúk szempontjából is, ugyanis ha a
fenntartó egyetértésévei a nevelési ktatasi intézmény vezetvfe nagyobb időkeretet rt=
állapát meg, az óvodában aa általános iskolában a gyepnek- és ifJú~éd+elmi fel~k
ellátasálzoz há rn IzWmo~am lát xyos ,gye=eketzlc tanul~t heü egy óra Mw keretet
biztvsítaani kell..

A legfeljebb 8 befejezett osztállyal rendelkező szülő kulturálisan jelenthet a gyerek számára
hátrányt. Az oktatásban való ingyenes részvétel, azonban nem egy nem kulturális jell+egL
Hátrányt kompenzál, amely hátrány más gycrmekelmél, tanulóknál is fenra3.llhaL Mindezekre
tekintettel a tervezett szabi lyozás alkotmányossága kétséges,

Budapest, 2007. jtlnius 25 .

Zsig i Rábert
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