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2018. évi ..... törvény 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

1. §

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 15. § (4) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A fejlesztő nevelés-oktatásban a tanuló annak a tanítási évnek az utolsó napjáig köteles részt
venni, amelyben betölti a tizennyolcadik életévét és annak a tanítási évnek az utolsó napjáig vehet
részt,  amelyben betölti  a  huszonharmadik életévét.  A fejlesztő  nevelés-oktatásban a  tanulókat  a
sajátos nevelési igényük, fejlettségük és életkoruk alapján osztják be fejlesztő csoportokba.”

2. §

Az Nkt. 45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(3) A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizennyolcadik életévét
betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek
a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti.  A tankötelezettség meghosszabbításáról a
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.”

3. §

Ez  a  törvény  2019.  augusztus  31-én  lép  hatályba  azzal,  hogy rendelkezéseit  először  azokra  a
tanulókra kell alkalmazni, akik tanulmányaikat az iskolai nevelés-oktatás kilencedik évfolyamán a
2019/2020. tanévben kezdik meg.
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Általános indokolás

A kormányzat szeret Klebelsbergre hivatkozni, de jól láthatóan mindmostanáig nem sikerült
felfognia,  hogy  napjainkra  tényleg  az  oktatásügy  vált  az  új  honvédelemmé,  hiszen  olyan
nemzetstratégiai  területről  van  szó,  amely  alapjaiban  határozza  meg  XXI.  századi
versenyképességünket. A felemelkedés, az ország megerősödése elképzelhetetlen a közoktatás
ezer  sebből  vérző  rendszerének  meggyógyítása  nélkül.  A  globalizálódott  világgazdaság
hierarchikus piramisán csak úgy tud hazánk előrébb lépni, ha egyre nagyobb hozzáadottértékű
termeléssel lesz képes bekapcsolódni az értékláncokba, erre viszont csak a megerősített iskolán
keresztül lesz módja.

Az elmúlt évtizedek tapasztalata arra mutat rá, hogy a Fidesz oktatáspolitikája végzetesen hibás
a tankötelezettséget illetően, ugyanis 18-ról 16 évre vitte le azt. Így a Fidesz olyan 16 éveseket
enged ki az oktatási rendszerből, akik nem tudnak piacképes szakmát szerezni, ugyanis a 17
éves  korhatár  a  legkorábbi  időpontja  annak,  hogy  valaki  szakképzettséget  szerezzen.  A
tankötelezettség megemelésének időszerűségét jelzi a Munkaadók és Gyáriparosok Országos
Szövetségének  erre  vonatkozó  javaslata  is.  Fontos  ugyanakkor  mindemellett  az  is,  hogy a
pedagógusok jogosítványait ezzel párhuzamosan erősítsük, növeljük és biztosítsuk, különösen
azon  kiélezett  helyzetek  miatt,  amelyek  a  tankötelezettségi  korhatárral  összefüggésben
előállhatnak.

A  Soros-féle  ármánykodások  közé  nehezen  sorolható  PISA-felmérés  és  a  hazai
kompetenciamérések eredményei lesújtó képet tárnak elénk. Az egyre romló mutatók szerint 15
éves fiataljaink több mint negyede gyakorlatilag funkcionális analfabéta. A cigány származású,
illetve  -  ezzel  szoros  összefüggésben  -  a  hátrányos  helyzetű  diákok  aránya  egyre  nő  a
közoktatásban.  Míg  2008-ban  az  általános  iskolák  10%-a  volt  olyan,  ahol  a  cigány  vagy
hátrányos helyzetű diákok voltak többségben, ez mostanra 15%-ra ugrott.  Az egyharmados
gyermekszegénységi  rátával  a  Latin-amerikanizálódás  szimptómáit  mutató  magyar
társadalomban  a  mobilitási  csatornák  bedugultak,  a  mai  iskolarendszer  viszont  képtelen  a
komolyabb  esélykiegyenlítésre,  hiszen  hátránykompenzáló  funkciói  nehezen  működnek.
Miközben  a  nyolc  évvel  ezelőtti  kormányváltás  idején  a  15-19  éves  fiatalok  mindössze  6
százaléka nem dolgozott, nem tanult, vagy nem keresett munkát, ez a szám mostanra csaknem
megduplázódott.  A 17 éves fiatalok esetében azt tapasztaljuk, hogy míg akkor 98%-uk volt
iskolában, ez az arány napjainkra 85%-ra csökkent. A lemorzsolódás az európai tendenciákkal
ellentétben  nálunk  nő,  ennek  következtében  pedig  több  ezer  olyan  fiatal  kerül  ki  a
munkaerőpiacra,  akik  a  használható  tudás  hiányában  gyakorlatilag  semmire  sem  lesznek
használhatók. Mindez alapjaiban erodálja az ország versenyképességi mutatóit, volt hát alapja
az  MTA  májusi  közgyűlésén  kimondott  igazságnak,  amely  szerint  az  oktatási  terület
részesedése  az  állami  költségvetésből  nem  elégséges,  és  nem  felel  meg  a  társadalmi
elvárásoknak. Mindemellett azt is figyelembe kell venni, hogy különféle okokból kifolyólag
sokan később kezdik az általános iskolát,  így kicsúszhatnak a  rendszerből,  mert  16 évesen
sokan még szociálisan éretlenek,  s  sajnos sok esetben a  család sem látja  el  megfelelően a
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feladatát.

A  Jobbik  a  korai  fejlesztéstől  kezdve,  a  tanári  béreken  át,  az  iskolai  szociális  munka
bevezetéséig  komplexitásában,  egymással  összefüggő  kérdéskörként  szemléli  az  oktatás-
nevelésügy problémáit. Így van ez a tankötelezettségi korhatár esetében is. Jól látható, hogy
extrém módon szelektív iskolarendszerünk nem képes kompenzálni a rosszabb szociokulturális
közegből érkező diákok lemaradását, s erre a mostani oktatáspolitika válasza az, hogy lemond
a  rosszul  teljesítő  diákokról,  képzetlenül  löki  ki  őket  a  munkaerőpiacra.  Az  általános
tankötelezettség  16.  életévre  történő  leszállítása  nem  felelt  meg  a  tudásalapú,  innovatív
társadalmak igényeinek, éppen ezért lenne szükség a transzverzális kompetenciák erősítésére,
és  ezzel  párhuzamosan  a  tankötelezettségi  korhatár  felemelésére.  Mindezzel  párhuzamosan
természetesen arra is fokozott figyelmet kell fordítani, s szigorúan meg kell akadályozni, hogy
az antiszociális magatartást tanúsító, az iskolai-társadalmi normákkal szemben álló, a tanulást
értéknek nem tekintő diákok tönkre tegyék a hazai iskolákat.

Részletes indokolás

1-2. § 

A tankötelezettségi korhatár 18. életévre történő emelése miatt a köznevelésről szóló törvényben
a jelenleg 16. életévet meghatározó szabályozások módosítása szükséges.

3. § 

Hatályba léptető rendelkezés átmeneti rendelkezéssel, amelynek lényege, hogy az új szabályozás
először azokra a tanulókra alkalmazandó, akik a következő tanév (2019/2020-as) megkezdésekor
még nem töltötték be a 16. életévüket.
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