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Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnöke részére

'Helybe n

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 40-41 . §-a
alapján A nemzeti köznevelésről szóló 2011 . évi CXC . törvény módosításáról szóló
T/2085. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjesztem elő .

1 . A törvényjavaslat 27. § (5) z) pontja elhagyásra kerül :

[z) a vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett, továbbá nemzetiségi iskola i
nevelés-oktatás szervezésének az egyenl ő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003 . évi CXXV. törvény 28 . § (2) bekezdésében
meghatározott feltételek érvényesülését szolgáló sajátos feltételeit"]



INDOKOLÁS

A köznevelési törvény módosításának ezen pontja rendkívül aggályos, ugyanis az a hátrányo s
megkülönböztetés tilalma alól adna felmentést kormányrendelet formájában, mely az Alaptörvén y
alapjogi passzusait is sérti . Emellett e pont teret enged az oktatási szegregáció terjesztésének . A kormány
és legfőképp a törvény előadója Balog Zoltán ezzel beismerte : támogatják a szegregációt, támogatják a
hátrányos helyzetű és/vagy roma gyermekek elkülönítését . Magyarország végérvényesen elszakad az
európai, szolidáris társadalmak és jogállamok sorából .

Hazai civil szervezetek a következ ő állásfoglalással indokolták a módosítást :

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003 . évi CXXV. törvény (Ebktv . )
és az Európai Unió Faji egyenl őségi irányelvének megfelelően Magyarországon tilos faji vagy
nemzetiségi alapon diszkriminálni . Az elmúlt 10 évben a bíróságok töretlen gyakorlata is bebizonyította ,
hogy az iskolai elkülönítés, a szegregáció jogellenes mind nemzetiségi alapon, mind vagyoni helyzet
alapján .
Tilos az alapítványi és állami fenntartású intézmények elkülönít ő oktatásszervezési gyakorlata is .
A Debreceni Ítél őtábla 2014 . november 6-i, jogerős ítélete alapján pedig tilos felekezeti oktatásra
hivatkozva a roma tanulókat elkülönítve oktatni.l Ez utóbbi perben a miniszter többször kifejtett e
álláspontját, tanúként is a szegregáló görögkatolikus egyház mellé állt, támogatva a "szeretetteljes
szegregációt" és az ítélethirdetés napján a minisztérium közleményben tett ígéretet arra, hogy megkeresi a
lehetőséget arra, hogy hasonló esetekben helye legyen a szegregáció alóli felmentésnek . 2
Még két hét sem telt el és 2014. november 18-án meg is született a Kormány T/2085 . számú, a nemzeti
köznevelésrő l szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) módosításáról szóló törvényjavaslata, melynek a
27. § (5) bek. z) pontja értelmében a Kormány felhatalmazást kapna arra, hogy rendeletben határozza me g
a szegregált oktatás alóli kivételeket.

Alapjog érvényesülésének rendeleti korlátozása
Jelenleg az Alaptörvényben biztosított hátrányos megkülönböztetés tilalmának részletszabályait törvény,
mégpedig az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény tartalmazza. Nem rendelet, és nem is országgyűlési határozat, hanem az Alaptörvényt követő
legmagasabb szintű jogforrás : törvény. A nemzeti köznevelési törvénybe bújtatott módosítás azonba n
olyan eszközt adna a Kormány kezébe, amely, okulva Balog Zoltán sajtóközleményeib ől, biztosítaná ,
hogy az oktatásért felel ős miniszter véghezvigye tervét : a szegregált felzárkóztató oktatást .
Az Alaptörvény I . cikk (3) bekezdése szerint az alapvet ő jogokra és kötelezettségekre vonatkoz ó
szabályokat törvény állapíthatja meg, s azok csak más alapvet ő jog érvényesülése vagy valamely
alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt célla l
arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozhatók .

A Javaslat 27. § (5) bek. z) pontja – tekintettel arra, hogy a hátrányos megkülönböztetés tilalm a
alól adna további felmentést kormányrendeleti formában - sérti az Alaptörvény alapvető jogok
korlátozására vonatkozó szakaszát .

A módosítás a szegregált felzárkóztatás legalizálását szolgálhatj a
A fentiekben hivatkozott, szegregációs ügyben született joger ős ítéletre reagálva, az EMMI november 6- i
sajtóközleményében tudatta :
„A Huszár-telepi iskola ügye azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy szükséges megvizsgálni, milye n
jogszerű módjai lehetnek azon iskolák m űködtetésének, amelyek a hátrányos helyzetű gyerekek
esélyteremtőfelzárkóztató oktatását segítik . . . " elősegítve a kés őbbi sikeres integrációt.



A módosító javaslat szerint tehát akár a vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett, akár a nemzetiség i
iskolai nevelés-oktatás szervezésének az Ebktv . 28. § (2) bekezdésében meghatározott feltétele i
kormányrendeletben hígíthatók lesznek .
Az Ebktv. 28 . § (2) bekezdése tartalmazza a szegregáció alóli kivételeket. A jelenlegi szabályozás szerint
nem tilos a különnevelés, amely nemzetiségi, nemi vagy vallási alapon, de a szülők kezdeményezése és
önkéntes választása szerint történik, feltéve, hogy az oktatás célja és tanrendje indokolja az elkülönítés t
és az ilyen oktatásban résztvev ő tanulókat hátrány nem éri.
A bíróságok szerint nem lehet szegregálva integrálni, s minden rendelkezésre álló tudományo s
bizonyíték is azt támasztja alá, hogy a hátrányos helyzetű, többségében roma gyermekek integrációjáho z
elengedhetetlen a többségi gyermekekkel való együttoktatásuk .

Társadalmi vita hiány a
A most rapid módon, minden társadalmi egyeztetést nélkülözve benyújtott módosító javaslat
egyértelműen a Huszár—telepi iskola ügyében született joger ős ítéletre válasz : a Kormány rendeletben
adhatna további felmentést (a jelenlegi kivételek pontosításával) a szegregáció tilalma alól .
A javaslatról sem az országos nemzetiségi önkormányzatok, sem a civilek nem értesültek. A javaslato t
november 18-án, kedden terjesztette el ő a Kormány, Balog Zoltánt kijelölve mint előadó minisztert ,
november 24-én hétfőn tárgyalta a Magyarországi nemzetiségek bizottsága, és 25-én, kedden már a
Parlament előtti általános vitára bocsátják . Elmaradt az a társadalmi vita, és a szakmai szervezetek
javaslatai, ami elengedhetetlen egy, az uniós és hazai alkotmányos rendelkezésekkel szemben ő
oktatásszervezési modell lehetséges bevezetéséhez .

A Kormány és az előadó miniszter eljárása sérti a jogszabályok előkészítésében való társadalmi
részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény 5. § (1) bek a) pontját, amely szerint társadalmi
egyeztetésre kell bocsátani a törvénytervezeteket és indokolásukat .

Budapest, 2014 . november 26 .

Szabó Tímea
képviselő
független
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