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Módosító iavaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részér e

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján az esélyegyenlőség érvényesülésének
közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló
T/5587 . számú törvényjavaslathoz a következ ő

módosító javaslato t
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 8 . §-ában a Kt . 66. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az általános iskola – beleértve a kijelölt iskolát is – köteles felvenni, átvenni azt a
tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetébe n
található (a továbbiakban : kötelező felvételt biztosító iskola) . [Ha a településen töb b
általános iskola működik, a felvételi körzeteket oly módon kell kialakítani, hogy az egyes
felvételi körzetekben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkez ő
összes halmozottan hátrányos helyzet ű tanulónak a felvételi körzetben lakóhellyel ,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkez ő összes tanulóhoz viszonyított aránya ( a
továbbiakban : halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körzeti aránya) legfeljebb
tizenöt százalékkal lehet magasabb a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
települési arányánál . A halmozottan hátrányos helyzet ű gyermekek települési arányát a
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek, tanulónak a településen lakóhellyel, enne k
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes gyermekhez, tanulóhoz viszonyított
aránya határozza meg.]”

Indokolá s

A törvényjavaslat sérti a szabad iskolaválasztás jogát és az esélyegyenl őséget. A tanulónak
joga van a jó minőségű neveléshez és oktatáshoz, amely halmozottan hátrányos helyzetűek
esetén a társadalmi integráció legfőbb biztosítéka. Ezt kell számára megteremteni. Az ezt
helyettesítő adminisztratív kényszerek, amelyek miatt a tanuló nem oda jár, ahova akar, mer t
nyomást gyakorolhatnak rá, és nem olyan feltételekkel jut el az intézménybe és teljesíti a
tankötelezettségét, ami számára megfelelő , elfogadhatatlan, és nem éri el a kívánt célt sem . A



fenntartó nem követheti folyton a körzethatárok módosításával a körzetbe beíratott és onna n
kiíratott gyerekek miatt bekövetkezett arányváltozásokat . Ez oda vezethet, hogy szülőkre a
fenntartó, az intézmény nyomást gyakorolhat, mondjon le arról a jogáról, hogy a
gyermekének szabadon válasszon iskolát, a diákok egy adminisztratív el őírás játékszerévé
válnak .

Budapest, 2008 . május 6 .

Zsigó Róbert
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