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Kérdés!

Szili Katalin úrasszonyna k
az Országgyű lés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 91 .§ .-a és a Magyar Köztársaság Alkotmányának 27 .§-a szerinti

jogomnál fogva kérdést kívánok intézn i

Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter Úrho z

„Miért terhelik teljesen felesleges bürokratikus feladatokkal az adminisztratív
tennivalókkal amúgy is túlterhelt iskolákat?”

címmel.

A kérdésre írásban kérem a választ.

Tisztelt Miniszter Úr!

Választókerületem egyik általános iskolája jelezte, hogy az Oktatási Hivatal vezet ő

hivatalnoka a tanulók TAJ számának begyűjtésére, és az Országos Egészségpénztár számára

történő elküldésére utasította . Lehet, hogy több iskola is kapott idén, február 12-én ilyen

tartalmú utasítást, az is lehet, hogy országszerte több ezer iskolától követelik meg ennek a z

utasításnak a teljesítését . Minden jel szerint részben feleslegesen, részben jogtalanul kérne k

csak rengeteg munka és rengeteg fáradság árán összegyűjthető , és tanulókra vonatkozó

adatokat az általános iskoláktól .

A Közoktatásról szóló törvény hatályos szövege szerint az általános iskoláknak ne m

kell nyilvántartaniuk a tanulók TAJ számát. Ezt a kötelezettséget nem nevesíti semmifél e

jogszabály. Valószínűleg azért sincs ilyen kötelezettség, mert az iskola-egészségügyi ellátás
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valamennyi beíratott általános-iskolai tanuló számára hozzáférhető , és ebbő l nem rekeszthető

ki a tanulók egyetlen csoportja sem . Ha nincs olyan értelme és célja ennek a TAJ számokat

begyűjtető és beküldető utasításnak, hogy valamiféle potyautasokat derítsen fel a z

iskolaorvosi ellátás területén – márpedig ilyen célja nem lehet – akkor teljesen jogtalanu l

terheli a pedagógusokat ilyen munkával az Oktatási Hivatal . Ugyan miféle szankciókat

alkalmazhat az iskola azokkal a szülőkkel szemben, akik nem adják meg gyermekeik TA J

számát? Talán kihagyhatja a gyermekeiket a legközelebbi iskolaorvosi sz űrővizsgálatból ?

Egy nagyobb, esetleg társult oktatási intézményben ezernél is több TAJ számot kel l

hibátlanul begépelni az Országos Egészségpénztárnak erre a célra megnyitott honlapjára . A

begépelés a kisebb munka, az adatok begyűjtése a nagyobb feladat. Nem tudunk semmilyen

ésszerű okot mondani a szülőknek, mert ez az adatkérés valóban indokolhatatlan, és ezért

indokolatlan .

Mit kíván Miniszter Úr tenni annak érdekében, hogy ilyen felesleges és jogosulatlan

adatkérésekkel ne zaklassa az iskolákat az Oktatási Hivatal? Kérem, hogy a tárca egyeztesse a

válaszát az Országgyűlés adatvédelmi biztosával .

Lezsák Sándor
országgyűlési képviselő

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség

Budapest, 2009 . február 26 .
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