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Tisztelt Elnök Úr!

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



2018. évi ..... törvény 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

1. §

A nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény 21.  §-a  a  következő  (3a)  bekezdéssel
egészül ki:

„(3a) A köznevelési intézmény alapító okiratában akkor szerepeltethető alapfeladatként a sajátos
nevelési  igényű  gyermekek,  tanulók  óvodai  nevelése,  illetve  iskolai  nevelése-oktatása,  ha  az
intézmény e faladattal  érintett  feladatellátási  helye  akadálymentesített,  valamint  az intézmény a
külön jogszabályban e feladat ellátásához meghatározott követelményeknek megfelel. Az intézmény
e feltételeknek való megfelelését a köznevelési feladatokat ellátó hatóság kétévente felülvizsgálja.”

2. §

Ez a törvény a 2020. január 1-jén lép hatályba.
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Általános indokolás

A  törvényjavaslat  célja,  hogy  érdemi,  rendszeresen  számon  kért  tartalmi  követelmények
vonatkozzanak  a  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  és  tanulók  nevelését,  illetve  oktatását-
nevelését  alapfeladatként  vállaló  intézményekre.  Ennek  érdekében  törvényben  javasoljuk
kimondani, hogy alapító okiratában erre vonatkozó alapfeladat csak olyan intézmény esetében
szerepeltethető,  amelynek  az  ezzel  érintett  feladatellátási  helye  akadálymentesített,  illetve
megfelel  a  köznevelési  törvény  végrehajtási  rendeletében  e  tevékenységre  meghatározott
követelményeknek.  Az  ezeknek  való  megfelelést  a  hatóság  kétéves  rendszerességgel
felülvizsgálná.

Részletes indokolás

1. § 

A  javaslat  szerint  a  köznevelési  intézmény  alapító  okiratában  akkor  szerepeltethető
alapfeladatként a sajátos nevelési  igényű gyermekek, tanulók óvodai  nevelése,  illetve iskolai
nevelése-oktatása, ha az intézmény e faladattal érintett feladatellátási helye akadálymentesített,
valamint  az  intézmény  a  külön  jogszabályban  e  feladat  ellátásához  meghatározott
követelményeknek  megfelel.  Az  intézmény  e  feltételeknek  való  megfelelését  a  köznevelési
feladatokat  ellátó  hatóság  kétévente  felülvizsgálja.  A  hivatkozott  végrehajtási  jogszabály
kiadására  külön  felhatalmazást  adni  nem  szükséges,  mivel  az  oktatásért  felelős  miniszter
rendelkezik  rendeletalkotási  felhatalmazással  a  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek,  tanulók
nevelésével és oktatásával kapcsolatos részletes szabályok megállapítására.

2. § 

Hatálybaléptető rendelkezés.
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