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(Együtt kezelendő a T/17965/72. sz. egységes javaslattal) 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta az oktatást érintő egyes törvények módosításáról 
szóló, T/17965/72. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott 
T/17965/73-74. számú zárószavazás előtti módosító javaslatokat. 
 
 Az ajánlásban használt rövidítés: 
 Kt.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
 
 
 

1.  Kuzma László képviselő az egységes javaslat 20. § (2) bekezdésében a Kt. 27. § 
(8) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A Kt. 27. §-a (8) bekezdésének felvezető szövege és a) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(8) A szakiskolában – a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében – felzárkóztató 
oktatás szervezhető azoknak tanulóknak, akik alapfokú iskolai végzettség hiányában kívánnak 
bekapcsolódni a szakképzésbe. A szülő legkorábban abban az évben kérheti, hogy gyermeke 
– az általános iskolai tanulmányai folytatása helyett – a következő tanítási évet a felzárkóztató 
oktatásban kezdhesse meg, amelyben az betölti a tizenötödik életévét, feltéve, hogy befejezett 
hetedik osztállyal nem rendelkezik. A hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola 
igazgatójának minden esetben be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét, és azt 
megküldi a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadónak. A felzárkóztató oktatásba 
bekapcsolódhatnak azok a tanulók is, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, de 
tanulmányaikat nem kívánják a szakiskola kilencedik évfolyamán megkezdeni, illetve 
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folytatni. Az, aki a felzárkóztató oktatás megkezdésekor a tizenhatodik életévét nem tölti be, a 
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó javaslata alapján kapcsolódhat be a felzárkóztató 
oktatásba. A kötelező felvételt biztosító szakiskola, ha a tankötelezettség teljesítéséhez 
indokolt, megszervezi a felzárkóztató oktatást. A felzárkóztató oktatás egy vagy két tanítási 
évig (tíz vagy húsz hónapig) tart. A felzárkóztató oktatást a következők figyelembevételével 
kell megszervezni:" 
 

Indokolás: Lásd a T/17965/74. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
 

 - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

2.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 28. §-ában a Kt. 80. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /28. § A Kt. 80. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) A jegyző, főjegyző a 79. § (3) bekezdésében meghatározott munkarend szerint 
látja el a nem helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény fenntartói 
tevékenységének törvényességi ellenőrzését. E rendelkezést nem lehet alkalmazni, ha a 
nevelési-oktatási intézményt a [helyi] települési kisebbségi, valamint a [kisebbségi 
települési] területi kisebbségi önkormányzat tartja fenn." 
 

Indokolás: Lásd a T/17965/73/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

3.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 58. §-át új (6) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 

"(6) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg 
 

a) a Kt. 3. §-ának (2) bekezdésében, 37. §-ának (10) bekezdésében, 60. §-a (3) 
bekezdés c) pontjában, 88. §-ának (1) bekezdésében, 102. §-ának (4) bekezdésében a „helyi 
kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „települési, területi kisebbségi 
önkormányzat” szövegrész, 
 

b) a Kt. 85. §-ának (4) bekezdésében, 107. §-a (8) bekezdésének c) pontjában a „helyi 
kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „települési kisebbségi önkormányzat” 
szövegrész 
 

c) a Kt. 88. §-ának (12) bekezdésében, „helyi kisebbségi önkormányzat” szövegrész 
helyébe a „- fenntartótól függően települési, vagy területi - kisebbségi önkormányzat” 
szövegrész, 
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d) a Kt. 90. §-ának (4) bekezdésében „az érdekelt helyi kisebbségi önkormányzat,” 
szövegrész helyébe „fenntartótól függően az érdekelt települési, vagy területi kisebbségi 
önkormányzat,”, 
 

e) a Kt. 102. §-ának (3) bekezdésében „a helyi kisebbségi önkormányzat, helyi 
kisebbségi önkormányzat hiányában” szövegrész helyébe „a fenntartótól függően települési, 
vagy területi kisebbségi önkormányzat, települési, területi kisebbségi önkormányzat 
hiányában” szövegrész, 
 

f) a Kt. 102. §-ának (11) bekezdésében „az érintett helyi kisebbségi önkormányzat,” 
szövegrész helyébe „fenntartótól függően az érintett települési, vagy területi kisebbségi 
önkormányzat,” szövegrész, 
 

g) a Kt. 107. §-ának (4) bekezdésében a „az érdekelt helyi kisebbségi 
önkormányzatnak,” szövegrész helyébe a „a fenntartótól függően az érdekelt települési, vagy 
területi kisebbségi önkormányzatnak,” szövegrész 
 
 lép." 
 

Indokolás: Lásd a T/17965/73/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

4.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 58. §-át követő alcím elhagyását javasolja: 
 

"[Átmeneti rendelkezések]" 
 

Indokolás: Lásd a T/17965/73/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot:- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. december 5. 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k.,  
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke 
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