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Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény  intézményvezetői  pályázatokkal  összefüggő  módosításáról”  címmel  a  mellékelt
törvényjavaslatot kívánom benyújtani.



2017. évi ..... törvény 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény intézményvezetői pályázatokkal
összefüggő módosításáról

1. §

A nemzeti köznevelésről szóló 2011 . évi CXC. törvény 67. § (8) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(8) Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat, a pályázattal kapcsolatosan — e törvény
alapján  véleményezésre  jogosultak  által  —  kialakított  vélemény  és  a  vélemény  kialakításával
kapcsolatos  szavazás  eredménye  közérdekből  nyilvános  adat,  amelyet  a  köznevelési  intézmény
honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.”

2. §

A nemzeti köznevelésről szóló 2011 . évi CXC. törvény 68. §-a (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(1)  Az  állami  intézményfenntartó  központ  által  fenntartott  köznevelési  intézmény,  többcélú
intézmény vezetőjét — a tantestületnek a szülői szervezet egyetértésével, valamint az e törvényben
foglalt szervezetek, közösségek és személyek véleményével tett javaslatára — az oktatásért felelős
miniszter  bízza  meg  öt  évre.  Az  állami  köznevelési  intézmény,  többcélú  intézmény  vezetője
megbízásának visszavonásáról a megbízási jogkör gyakorlója dönt .”

3. §

E törvény a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba, és a kihirdetését követő
második hónap második napján hatályát veszti .
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Általános indokolás

A törvényjavaslat célja a közoktatási intézményvezetők kinevezése kapcsán tapasztalható teljes
államműködésbeli szétesés egyidejű kezelése mellett az, hogy a helyi szempontok érvényesítése
visszakerüljön  az  államosított  oktatásirányításba.  A  köznevelési  törvény  alkalmazásának
gyakorlata  megmutatta,  hogy  a  kizárólag  a  miniszter  egyoldalú  döntésére  bízott
intézményvezetői  megbízások  nemcsak  alkalmasak  egy  átláthatatlan,  részrehajló,  a  szakmai
szempontokat  és  a  helyi  pedagógusi  és  szülői  közösséget  semmibe vevő működésre,  hanem
ténylegesen meg is valósítják mindezt. A pályázati eljárásba ezért magasabb szintű szakmaiság,
nagyobb nyilvánosság és – mindenek előtt – érdemi helyi beleszólás kell.

Részletes indokolás

1. § 

A törvényjavaslat az intézményvezetői pályázatokból nemcsak a vezetési programot, hanem a
pályázat egészét nyilvánossá teszi.

2. § 

A törvényjavaslat  a  köznevelési  törvény  olyan  módosítását  valósítja  meg,  amely  az  állami
intézményfenntartó  központ  által  fenntartott  köznevelési  intézmények  esetében  a  vezetői
kinevezést  a  tantestület  és  az  intézményben  működő  szülői  szervezetek  egybehangzó
javaslatához  köti,  megosztva  ezzel  a  pályázatok  elbírálásának,  illetve  a  megbízásnak  a
felelősségét az állami fenntartó és a helyi intézményi közösség között.

3. § 

Hatálybaléptető rendelkezés.
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