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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy egy városban öt
középiskola van, amelyek közül rövid időn belül
három, egyházi fenntartásúvá vált. Az egyházi
fenntartású iskolák előírhatják a vallás
elfogadását is, azonban az Alkotmány lehetővé
teszi a vallás szabad megválasztását. Bejelentő
érthetetlennek tartja, hogy a Magyar Állam,
hogy képes egyszerre biztosítani egy településen
az
ingyenes
oktatást
és
a
szabad
vallásgyakorlást. Bejelentő álláspontja szerint az
okozza a problémát, hogy az iskolák előírják a
katolikus imák napi használatát, a miséken való
részvételt, valamint a vallást elfogadókat a
felvételi eljárás során előnyben részesítik, ami
miatt előfordulhat, hogy a szakiskolákba nem a
képességeik, hanem a hitéletük alapján kerülnek
be a diákok.

lezárt

Válaszában az eljáró szerv, az Emberi Erőforrások Minisztériuma az alábbiak
szerint tájékoztatott.
A bejelentő - egy adott település szakképzői iskoláira vonatkoztatva - azt
kifogásolja, hogy a Magyar Állam hogyan képes egyszerre biztosítani az
ingyenes oktatást és a szabad vallásgyakorlást. A szakképzést folytató iskolák
vonatkozásában nem lehet figyelmen kívül hagyni a szakképzést folytató
intézmények esetében végbement változásokat. A szakképzési feladatok döntő
többségét az állam - a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter útján
- az általa alapított és fenntartott szakképzési centrumok szakképző iskolai
feladatot ellátó tagintézményei keretében látja el. A szakképző iskolák döntő
többségét a Nemzetgazdasági Minisztérium, egy jelentős részét pedig a
Földművelésügyi Minisztérium tartja fenn. A szakképzés tekintetében tehát
komplex megközelítés szükséges. A szakképzésért és felnőttképzésért felelős
miniszter megyénként legfeljebb három, a fővárosban legfeljebb tíz,
költségvetési szervként működő szakképzési centrumot hozhat létre. A
szakképzési keretszámokat minden tanévre vonatkozóan a Kormány
rendeletben állapítja meg. Ennek alapján a munkaerő piaci igények figyelembe
vételével léteznek az államilag támogatott ágazatok (hiányszakmák esetén), a
korlátozottan támogatott és a nem támogatott ágazatok. A korlátozottan
támogatott szakmák esetén a Korm. rendelete határozza meg a finanszírozott
keretszámokat. Heves megyében például az informatikai ágazatra a
2016/2017. tanévre meghirdetett keretszám 300 fő, amelyből 60 fő az egyházi
fenntartású nevelési-oktatási intézményre jutó keretszám, a fennmaradó 240 fő
pedig az NGM fenntartásában működő iskolákban került megállapításra.
A válasz szerint téves a bejelentőnek az az álláspontja, hogy az egyházi iskolák
előnyben részesítik a hívő tanulókat és ennek alapján a szakiskolákba a tanulók
nem a képességeik alapján, hanem hitéletük alapján kerülnek felvételre. Itt
valójában nem előnyben részesítésről van szó, hanem arról, hogy a nemzeti
köznevelésről szóló törvény rendelkezései a vallási, világnézeti tekintetben
elkötelezett intézményként működő nevelési-oktatási intézmények a
gyermekek vagy a tanulók felvételének előfeltételeként kiköthetik valamely
vallás, világnézet elfogadását, és felvételi eljárás keretében ezt vizsgálhatják.
Tehát ez nem egy előnyben részesítés, hanem a törvény felhatalmazása alapján
vizsgálható felvételi követelmény.

