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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az interpelláció címe: "Milyen lehetőségeket lát a Kormány, miként lehet biztosítani minden 
gyermek számára a lakóhelyen, biztonságos és egyenrangú körülmények között biztosított 
tanuláshoz való jogot?" 



Tisztelt Miniszteľ Uľ!

Az elmúlt időszakban a táľsadalom általános igazságosságéľzetét alaposan felkavaľó bíľósági

ítéletek születtek a gyöngyöspatai iskolai szegľegáció ügyében. A helyben lakók tobbségének

véleménye szeľint egyszerűen elfogadhatatlan, hogy Soľos Gyoľgy ťlzętett provokátorai nyílt
fellépéssel szitják a feszĹiltséget magyaľok és ľomák kozott, valamint' hogy Gyongyospatát
politikai és pénzszerző akcióként kívánj ák felhasználni.

Visszataszító, hogy a Soľos-alapítvány eszkozként használja fel a cigány családokat annak

éľdękében, hogy egy jól megkonstľuált politikai támadás és 
',kicsikart 

büntetőel1áľás" keľetében

Magyaľországot a vádlottak padjáľa ültęsse. Dühítő' hogy Alex Soros videoüzenetben buzdítja
harcľa a cigány lakosságot ahelyett, hogy elősegítené a gyermekek jcĺvóje szempontjából is

fontos, az állam és a cigány családok közotti megegyezést'

A magyar koľmány politikájának köszönhetően 2010 őta jelentősen nott a ľomák

foglalkoztatása és tanulási aránya, Az utóbbi időben sajnálatos módon érzékęlhetőjelenség az

iskolai erőszak, amelyet a szükségesnek látszó intézkedésekkel haladéktalanul meg kell
szüntetni, hiszen ezis azegyik oka annak' hogy szülők tomkelege válik kénytelenné gyermekét

nap mint nap másik iskolába, vagy akár másik településre elvinni. Ennek megálljt kell
paľancsolni, ugyanis minden gyermeknek joga vaĺ allhoz, hogy lakóhelyén tanuljon.

A fentiekľe tekintettel kérem miniszteľ uľat, hogy vizsgáljäk meg a koľábban már felvetett

iskolai biztonsági intézkedéseket.

Valamĺnt ezzel tisszefĺiggésben kérdezem tisztelt miniszteľ uľato hogy jelenleg milyen
lehetőségeket lát a Kormány, mĺként lehet biztosítani minden gyermek számára a

lakóhelyen, biztonságos és egyenľangri ktiľülmények kiizłitt biztosított tanuláshoz való
jogot?
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