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Az Oktatási és Tudományos bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1)
bekezdése alapján az oktatást érintő egyes törvények módosításáról szóló T/17965 számon
benyújtott törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő .

i. A törvényjavaslat 35.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

(1) A Kt. 95/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki, a további bekezdések
sorszámozása értelemszerűen megváltozik :

„(4) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont hatósági ellenőrzés keretében
vizsgálja a nevelési-oktatási intézményekben az alkalmazási feltételekre, a maximális osztály-,
csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre, az egyenlő
bánásmód követelményeire, az állami vizsga megszervezésére, lebonyolítására, a nem
önkormányzati intézményfenntartók költségvetési támogatása igénylésére vonatkozó
rendelkezésekben és a minimális (kötelező) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak
megtartását, továbbá jogszabályban meghatározott körben gyakorolja a szabálysértési hatósági
jogköröket.

„(5)Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont előzetes hozzájárulása szükséges -
intézményfenntartótól függetlenül -minden úionnan induló alapfokú művészeti képzés esetében
az állami normatív támogatás kiutalásának megkezdéséhez. Az előzetes hozzáiárulás kiadása
előtt -az e törvényben előírt feltételek és felhatalmazások alapján - a helyszíni vizsgálat során
különös figyelmet kell fordítani a törvény 17 .E-ában a pedagógusok számára előírt végzettségi és
szakképzettségi követelményekre, a törvény 128 .$-ában meghatározott átmeneti szabályok
alkalmazásának megalapozottságára, valamint a megtartandó tanítási óráknak a vizsgálatára, az

Bizottsági módosító javaslat



adott ké zési ro amokra vonatkozó más o szabál i feltételek telesülésére . A vizs álaz
eredményét meg kell küldeni az állami normatívát folyosító szervezetnek .

Ha működő intézmény ellenőrzése során az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont
olyan működést tapasztal, amelynek előzetes leírása esetén a hozzájárulást a képzés indításához
nem adhatta volna meg, köteles az e törvény95/A§-ában meghatározott intézkedések
megtételére .,

2 . A törvényjavaslat 59.§ (1) bekezdése új (2)-(3) bekezdéssel egészül ki :

Átmeneti rendelkezések

59. §

A hiány-szakképesítések régiónkénti jegyzékének összeállítására a regionális
fejlesztési és képzési bizottság első alkalommal 2006 . szeptember 30-ig tesz javaslatot, azt
követően a jegyzéket legalább háromévenként kell felülvizsgálni .

(2) A 35. & felhatalmazása alapján az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont
2006. június 30-ig az alapfokú művészeti oktatást folytató intézményekben teljeskörű vizsgálatot
végez. 2006 . iúlius 1-től csak azon intézmények vehetik igénybe az állami támogatást,
amelyekben a vizsgálat alapján a jogszabályi előírásoknak megfelelő tevékenység folyik .

3 Az oktatási miniszter az Orszá os Közoktatási Értékelési és Vizs aköz ont számára
az e törvény 35 .& (1) bekezdésében meghatározott általános, valamint az 59 .& (2) bekezdésében
meghatározott egyedi feladatainak végrehajtását 2005 . december 30-ig rendeletben szabályozza .

Indokolás

Az alapfokú művészetoktatás értékeinek megtartásához szükséges a javasolt előzetes
hozzájárulás és a folyamatos ellenőrzés megszervezése .

Budapest, 2005 . november 22.

Dr . Jáho Gyö gy
a bizottság elnöke
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