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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Oktatási és tudományos bizottsága (továbbiakban: Oktatási 
bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, valamint Önkormányzati bizottsága 
megvitatta a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról T/18089. 
számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/18089/2-3. és 6-39. 
számú módosító javaslatokat. 
 
 
 Az ajánlásban használt rövidítés: 
 Kt.: a közoktatásról szóló – módosított – 1993. évi LXXIX. törvény 
 
 
 Az Emberi jogi bizottság 2005. november 28-i ülésére vette napirendjére a módosító 
javaslatok megvitatását. 
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 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 
 

1.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 1. §-ának – a Kt. 
8/B. § (7) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[1. § A közoktatásról szóló - módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Kt.) 8/B. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(7) A kerettanterveket az Országos Köznevelési Tanács egyetértésének és a 
Közoktatáspolitikai Tanács véleményének, továbbá nemzeti, etnikai kisebbségi oktatást 
érintő kérdésekben az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértésének kikérése után az 
oktatási miniszter adja ki. A kerettantervnek és az érettségi vizsga 
vizsgakövetelményeinek összhangban kell állniuk egymással.”]" 
 

T/18089/13-39. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 

11., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18089/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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2.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 2. §-ának – a Kt. 
9. § (1)-(2) bekezdéseit érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[2. § (1) A Kt. 9. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) Az alapműveltségi vizsga, az érettségi vizsga, a művészeti alapvizsga és a 
művészeti záróvizsga állami vizsga. Az érettségi vizsgát országosan egységes 
vizsgakövetelmények (a továbbiakban: központi vizsgakövetelmények), az 
alapműveltségi vizsgát, a művészeti alapvizsgát és a művészeti záróvizsgát az iskola által 
kidolgozott követelmények szerint kell megtartani. Az érettségi vizsga központi 
vizsgakövetelményeit a vizsgaszabályzat és az érettségi vizsga vizsgakövetelményei 
alapján kell meghatározni. Az érettségi vizsga központi vizsgakövetelményeit az iskola - 
a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint - a helyi tantervében meghatározottak alapján 
helyi vizsgakövetelményekkel egészítheti ki. A központi vizsgakövetelmények 
megállapítása és kihirdetése, az értékelés szabályozása az állam feladata. Ha az érettségi 
vizsga vizsgaszabályzata másképp nem rendelkezik, a vizsgát az iskola szervezi meg. A 
szóbeli vizsgák nyilvánosak. A nyilvánosságot a vizsgabizottság elnöke korlátozhatja, 
illetve kizárhatja, ha azt a vizsga rendjének fenntartása indokolja. A vizsga az oktatás 
nyelvén - magyarul, a nemzeti, etnikai kisebbség nyelvén, illetve más idegen nyelven - 
folyik. A vizsgázó az írásbeli dolgozatát - a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint 
- megtekintheti, és csatolhatja az értékeléssel kapcsolatos véleményét. 
 
 (2) Az alapműveltségi vizsga, illetve az érettségi vizsga vizsgaszabályzata 
határozza meg az alapműveltségi vizsga és az érettségi vizsga megszervezésére, 
lebonyolítására, az alapműveltségi vizsga és az érettségi vizsga vizsgatantárgyaira, az 
érettségi vizsga vizsgatantárgyainak követelményeire, a vizsgázók teljesítményének 
értékelésére, a jelentkezésre és az ügyvitelre vonatkozó rendelkezéseket. Az érettségi 
vizsga vizsgaszabályzatát a Kormány rendeletben adja ki. Az érettségi vizsga 
vizsgaszabályzatának a Kormány részére történő benyújtása előtt be kell szerezni az 
Országos Köznevelési Tanács és a Közoktatáspolitikai Tanács véleményét, a nemzeti, 
etnikai kisebbségi iskolai nevelést és oktatást érintő kérdésekben az Országos Kisebbségi 
Bizottság egyetértését.” 
 
 (2) A Kt. 9. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(7) A szakiskolában, a gimnáziumban és a szakközépiskolában alapműveltségi 
vizsga szervezhető. Az alapfokú művészetoktatási intézményben alapvizsgát kell 
szervezni, illetve művészeti záróvizsga szervezhető. Az e bekezdésben szabályozott 
vizsgákon központilag meghatározott vizsgatantárgyakból, az iskola helyi tantervében 
meghatározott követelmények alapján kell vizsgát tenni.”]" 
 

T/18089/13-39. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 

11., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18089/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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3.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 3. §-ának – a Kt. 
19. § (6) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[3. § A Kt. 19. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(6) Azt, akit munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban pedagógus 
munkakörben foglalkoztatnak, megilleti az a jog, hogy szakirodalom (könyv, tankönyv, 
jegyzet, folyóirat, elektronikus ismerethordozók stb.) vásárlásához, illetve a könyvtári 
beiratkozáshoz- jogszabályban meghatározottak szerint - évenként az éves költségvetési 
törvényben megállapított összegnek megfelelő hozzájárulást vegyen igénybe.”]" 
 

T/18089/13-39. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 

11., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18089/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

4.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a Kt. 19. § (6) bekezdésének 
a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § A Kt. 19. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(6) Azt, akit munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban pedagógus 
munkakörben foglalkoztatnak, megilleti az a jog, hogy szakirodalom (könyv, tankönyv, 
jegyzet, folyóirat, elektronikus ismerethordozók stb.) vásárlásához, illetve a könyvtári 
beiratkozáshoz- jogszabályban meghatározottak szerint - évenként az éves költségvetési 
törvényben megállapított összegnek megfelelő adómentes hozzájárulást vegyen igénybe." 
 

Indokolás: Lásd a T/18089/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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5.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 4. §-ának –a Kt. 
31. § (3) bekezdését érintően –  az elhagyását javasolja: 
 
 "[4. § A Kt. 31. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(3) A művészeti alapvizsga a továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra 
jogosít. A művészeti alapvizsgát és a művészeti záróvizsgát jogszabályban 
meghatározottak szerint kell szervezni. A művészeti alapvizsga és a művészeti 
záróvizsga vizsgakövetelményeit, vizsgafeladatait - helyi tanterve alapján - az alapfokú 
művészetoktatási intézmény határozza meg, ennek során figyelembe veszi az alapfokú 
művészetoktatás követelményeiben és tantervi programjában foglaltakat.”]" 
 

T/18089/13-39. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 

11., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18089/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

6.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 5. §-ának – a Kt. 
38. § (1) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[5. § A Kt. 38. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) A közoktatási intézménynek a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel 
rendelkeznie kell. A közoktatási intézmény akkor rendelkezik a feladatai ellátásához 
szükséges feltételekkel, ha rendelkezik állandó saját székhellyel, állandó saját 
alkalmazotti létszámmal, továbbá a jogszabályban meghatározott eszközökkel, 
szabályzatokkal és a működéséhez szükséges pénzeszközökkel. Állandó saját székhellyel 
akkor rendelkezik a közoktatási intézmény, ha a feladatai ellátásához szükséges, 
jogszabályban meghatározott helyiségek - ha e törvény másként nem rendelkezik - 
határozatlan időre a kizárólagos használatában állnak. Állandó saját alkalmazotti 
létszámmal akkor rendelkezik a közoktatási intézmény, ha az alaptevékenységének 
ellátásához szükséges előírt alkalmazotti létszám legalább hetven százalékát 
határozatlan időre szóló munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban 
foglalkoztatja. A közoktatási intézmény feladatainak ellátásáról az alapító, illetőleg a 
fenntartó szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján 
gondoskodik. A közoktatási intézmények fenntartási és működési költségeit - az évente 
összeállított és a fenntartó által megállapított - költségvetésben kell előirányozni.”]" 
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T/18089/13-39. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 7., 8., 9., 10., 
11., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18089/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

7.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 6. §-ának – a Kt. 
40. § (11)-(12) bekezdéseit érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[6. § A Kt. 40 §-ának (11)-(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény 
működésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az 
intézményi minőségirányítási programban meg kell határozni az intézmény 
működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, 
értékelési feladatok végrehajtását. A minőségirányítási program végrehajtását évente 
értékeli a nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség). A nevelőtestület és a szülői 
szervezet (közösség) értékelését meg kell küldeni a fenntartónak. A fenntartónak az 
értékelést a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell 
hoznia. 
 
 (12) A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és az intézményi 
minőségirányítási programot a nevelési-oktatási intézmény honlapján, annak hiányában 
a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az 
óvodába, iskolába, kollégiumba történő beiratkozáskor a szülőnek, tanulónak át kell 
adni."]" 
 

T/18089/13-39. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 6., 8., 9., 10., 

11., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18089/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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8.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 7. §-ának –a Kt. 
44. § (2) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[7. § A Kt. 44. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 "(2) A nevelési, illetve pedagógiai programot a nevelési-oktatási intézmény 
honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. A 
szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatni kell azokról a tankönyvekről, tanulmányi 
segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő 
tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz. Tájékoztatni kell őket továbbá az 
iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, valamint 
arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások 
csökkentéséhez."]" 
 

T/18089/13-39. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 6., 7., 9., 10., 

11., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18089/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

9.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 8. §-ának – a Kt. 
48. § (1) bekezdése b) pontját, (4) bekezdése b) pontját, (8) bekezdése b) pontját és (9) 
bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat által elhagyni javasolt 8. § szövegét takarékossági okok miatt az ajánlás 
nem tartalmazza.  

 
T/18089/13-39. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 
11., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18089/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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10.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 9. §-ának –a Kt. 

65. § (2) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[9. § A Kt. 65. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek 
körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda 
vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az 
óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely 
javaslatot tesz a felvételre. Az óvoda - beleértve a kijelölt óvodát is - köteles felvenni, 
átvenni azt a gyermeket, aki e törvény 24. §-ának (3) bekezdése alapján köteles óvodába 
járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (kötelező 
felvételt biztosító óvoda). A kijelölt óvoda [30. § (4) bek.], ha nem látja el a kötelező 
felvételt biztosító óvoda feladatait, csak helyhiány miatt tagadhatja meg a gyermek 
felvételét. A kötelező felvételt biztosító óvoda - ha a gyermek betöltötte a harmadik 
életévét - nem tagadhatja meg a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, továbbá 
annak a gyermeknek a felvételét, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvény 41. §-a alapján jogosult a gyermek napközbeni ellátásának 
igénybevételére, illetve akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.”]" 
 

T/18089/13-39. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 

11., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18089/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

11.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 10. §-ának –a Kt. 
79. § (1)-(8) bekezdéseit érintően – az elhagyását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat által elhagyni javasolt 10. § szövegét takarékossági okok miatt az ajánlás 
nem tartalmazza.  

 
T/18089/13-39. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 
10., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18089/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 

12.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában a Kt. 79. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /10. § A Kt. 79. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "79. § (1) [Ha a] A nevelési-oktatási intézmény[t nem helyi önkormányzat alapítja,] 
működésének megkezdéséhez engedély szükséges. Az engedély akkor adható ki, ha a 
nevelési-oktatási intézmény az e törvény 38. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak szerint 
rendelkezik a működéséhez szükséges feltételekkel, illetve a feltételeket fokozatosan 
megteremti." 
 

Indokolás: Lásd a T/18089/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 

13.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában a Kt. 79. §-át új (9) 
bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 /10. § A Kt. 79. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(9) A jegyző, főjegyző elutasítja a működés beszűntetéséhez szükséges engedély 
kiadását, ha a bezárt iskola diákjai számára nincs elérhető közelségben egy másik iskola, vagy 
nem áll rendelkezésre iskolabusz, vagy megfelelő biztonságot nyújtó tömegközlekedési 
lehetőség. A jegyző, főjegyző köteles meghosszabbítani a működési engedélyt, illetve 
megtagadni a bezárásról hozott határozat végrehajtását, ha nem telt el harminc hónap az 
önkormányzati közoktatási intézmény bezárásáról, vagy összevonásáról szóló döntést 
követően." 
 

Indokolás: Lásd a T/18089/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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14.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 11. §-ának – a 

Kt. 80. § (5) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[11. § A Kt. 80. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(5) Ha a nevelési-oktatási intézménynek a székhelyén kívül másik telephelye is 
van, a telephelyre a 79. §-ban foglaltak szerint engedélyt kell kérni a telephely szerint 
illetékes jegyzőtől, főjegyzőtől. A jegyzőnek, főjegyzőnek a telephelyen működő 
tagintézmény tekintetében le kell folytatnia a 79. §-ban meghatározott eljárást, és 
gyakorolja az ott, valamint az e §-ban meghatározott hatásköröket, azzal az eltéréssel, 
hogy a nyilvántartásból történő törlésről - megkeresésére - a székhely szerint illetékes 
jegyző, főjegyző intézkedik.”]" 
 

T/18089/13-39. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 

10., 11., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18089/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

15.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 12. §-ának – a 
Kt. 81. § (13)-(14) bekezdéseit érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[12. § A Kt. 81. §-ának (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, 
továbbá a § a következő (14) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti (14) bekezdés 
számozása (15) bekezdésre változik: 
 
 „(13) Ha az ingatlan nem tartozik a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének 
rendezéséről szóló törvény hatálya alá, és a helyi önkormányzat a fenntartásában lévő, 
az ingatlanban működő nevelési-oktatási intézményét az egyházi jogi személy 
fenntartásába adja, köteles az átvevő egyházi jogi személy megkeresésére  közoktatási 
megállapodást kötni. Az átvételhez és a közoktatási megállapodás megkötéséhez csatolni 
kell - ha nem az kezdeményezi - a (11) bekezdésben felsorolt megállapodást kötő egyházi 
jogi személynél a megállapodást aláíró, egyéb esetben az egyházi jogi személy önálló 
szervezete (szerzetesi szervezet stb.) bírósági nyilvántartásba vételekor 
nyilatkozattételre jogosult szervének (a továbbiakban együtt: nyilatkozattételre jogosult 
egyházi szerv) egyetértő nyilatkozatát. A közoktatási megállapodás alapján az egyházi 
jogi személy jogosulttá válik a kiegészítő támogatásra a közoktatási megállapodás 
aláírását követő tanítási évtől kezdődően. A kiegészítő támogatást a központi 
költségvetés terhére kell kifizetni és az e törvény 118. § (9) bekezdése szerint az átadó 
helyi önkormányzattal elszámolni.  
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 (14) A (13) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az 
egyházi jogi személy az átvett épületben működő nevelési-oktatási intézményt 
újraalapítja. E rendelkezés alkalmazásában a nevelési-oktatási intézményt akkor 
alapítják újra, ha a megszüntetés és a megalapítás között kevesebb, mint négy hónap telt 
el, és a megszüntetett, illetve megalapított nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete, 
illetve a felvett gyermekek, tanulók több, mint ötven százaléka azonos.”]" 
 

T/18089/13-39. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 

10., 11., 14., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18089/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

16.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 13. §-ának – a 
Kt. 84. § (10) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[13. § A Kt. 84. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(10) Ha a döntést helyi önkormányzat, illetve szervei hozták, a közigazgatási 
hivatal vezetője a helyi önkormányzatokról szóló törvény 98. §-a (2) bekezdésének a) 
pontja alapján a törvényességi ellenőrzési jogkörében állapíthatja meg a semmisség 
fennállását. Ha a közigazgatási hivatal vezetőjének eljárása nem vezetett eredményre, a 
döntést a helyi önkormányzatokról szóló törvény rendelkezései alapján  megtámadhatja 
a bíróság előtt. A közigazgatási hivatal elnöke kérheti a bíróságtól  a semmisség 
megállapítását és az e törvényben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazását.”]" 
 

T/18089/13-39. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 

10., 11., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18089/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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17.  Gusztos Péter, valamint dr. Balogh Miklós, dr. Jánosi György, dr. Szabó 
Zoltán és Molnár József képviselő a törvényjavaslat 13. §-ában a Kt. 84. § (10) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /13. § A Kt. 84. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(10) Ha a döntést helyi önkormányzat, illetve szervei hozták, a közigazgatási hivatal 
vezetője a helyi önkormányzatokról szóló törvény 98. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján 
a törvényességi ellenőrzési jogkörében állapíthatja meg a semmisség fennállását. Ha a 
közigazgatási hivatal vezetőjének eljárása nem vezetett eredményre, a döntést a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény rendelkezései alapján  megtámadhatja a bíróság előtt. A 
közigazgatási hivatal [elnöke] vezetője kérheti a bíróságtól  a semmisség megállapítását és az 
e törvényben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazását." 
 

Indokolás: Lásd a T/18089/3. számú és a T/18089/10. számú 
módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 

18.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 14. §-ának – a 
Kt. 99. § (4)-(6) bekezdéseit érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[14. § A Kt. 99. §-ának (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, 
egyidejűleg a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(4) Az országos mérési feladatok keretében kell rendszeresen mérni, értékelni a 
nevelési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai tevékenységet, így különösen az 
alapkészségek, képességek fejlődését. Az oktatási miniszter évente a tanév rendjéről 
szóló rendeletében határozza meg az országos mérési feladatokat.  
 
 (5) A (4) bekezdésben meghatározott mérésnek minden tanévben ki kell terjednie 
a közoktatás negyedik, hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamán minden tanuló esetében 
az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálatára. 
 
 (6) Az országos mérés, értékelés eredményét az Oktatási Minisztérium hivatalos 
lapjában és honlapján közzé kell tenni, és a mérés, értékelés során szerzett intézményi 
szintű adatokat - a további feldolgozhatóság céljából - hozzáférhetővé kell tenni."]" 
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T/18089/13-39. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 

10., 11., 14., 15., 16., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18089/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

19.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 15. §-ának –a Kt. 
101. § (1)-(2) bekezdéseit érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[15. § (1) A Kt. 101. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) Az Országos szakértői névjegyzék tartalmazza azok nevét, szakterületét, 
lakcímét és munkahelyét, akik a nevelési-oktatási intézményben szakmai ellenőrzésben 
vehetnek részt.” 
 
 (2) A Kt. 101. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(4) Az Országos vizsgáztatási névjegyzékbe az vehető fel, aki az e törvény 17. §-a 
(1) bekezdésének d)-e) pontjában meghatározott tanári, érettségi vizsga esetén egyetemi 
szintű tanári - mérnöktanári, műszaki tanári, közgazdász-tanári -, illetve pedagógia 
szakos előadói végzettséggel és szakképesítéssel, szakképzettséggel, továbbá pedagógus 
szakvizsgával és tíz év pedagógus-munkakörben, érettségi vizsga esetén középiskolai 
pedagógus-munkakörben vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatói 
munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezik.”]" 
 

T/18089/13-39. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 

10., 11., 14., 15., 16., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18089/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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20.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 16. §-ának – a 

Kt. 104. § (6) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[16. § A Kt. 104. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(6) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon köteles 
nyilvánosságra hozni a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő 
értékelését.”]" 
 

T/18089/13-39. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 

10., 11., 14., 15., 16., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18089/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

21.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 17. §-ának – a 
Kt. 107. § (7) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[17. § A Kt. 107. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 "(7) A szakmai ellenőrzés megállapításait a személyiségvédelemre vonatkozó 
jogszabályok megtartásával kell az érintett nevelési-oktatási intézmény honlapján, 
annak hiányában a helyben szokásos módon, továbbá az ellenőrzést indító honlapján 
nyilvánosságra hozni."]" 
 

T/18089/13-39. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 

10., 11., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18089/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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22.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 18. §-ának – a 

Kt. 114. § (1) bekezdése b) pontját és (2) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[18. § (1) A Kt. 114. §-a (1) bekezdés b) pontjának második gondolatjele helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
 
 /A helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében ingyenesen 
igénybe vehető szolgáltatások:/ 
 
 /b) az általános iskolában, illetve az általános műveltséget megalapozó 
évfolyamokon minden esetben, továbbá - a 115-116. §-ban meghatározott kivétellel - a 
szakiskolában és a középiskolában/ 
 
 „- a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban az első szakképesítésre való 
felkészülés, valamint ennek keretében és - a 27. § (8) és (10) bekezdésében meghatározott 
esetben - a felzárkóztató oktatásban, illetve a munkába álláshoz, életkezdéshez szükséges 
ismeretek átadásakor a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni 
védőfelszerelés (védőruha) és tisztálkodási eszköz;” 
 
 (2) A Kt. 114. §-a (1) bekezdés b) pontjának hetedik gondolatjele helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
 /A helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében ingyenesen 
igénybe vehető szolgáltatások:/ 
 
 /b) az általános iskolában, illetve az általános műveltséget megalapozó 
évfolyamokon minden esetben, továbbá - a 115-116. §-ban meghatározott kivétellel - a 
szakiskolában és a középiskolában/ 
 
 „- a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetén a pótlóvizsga és 
első alkalommal a javítóvizsga; a tanulói jogviszony fennállása alatt az alapműveltségi 
vizsga, az érettségi vizsga, az első szakmai vizsga; „ 
 
 (3) A Kt. 114. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(2) Minden esetben ingyenes a sajátos nevelési igényű tanuló részére az 
oktatásban való részvétel és a kollégiumi ellátás. A hátrányos helyzetű tanuló részére 
ingyenes a második szakképzettség megszerzése.”]" 
 

T/18089/13-39. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 

10., 11., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18089/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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23.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 19. §-ának – a 
Kt. 115. § (1) bekezdése c) pontját érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[19. § A Kt. 115. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
 (A helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében térítési díj 
ellenében igénybe vehető szolgáltatások:) 
 
 „c) az alapfokú művészetoktatási intézményben 
 - heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének 
elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás (vizsga, művészeti alapvizsga, 
művészeti záróvizsga) és egy művészi előadás, továbbá egy alkalommal - tanulmányi 
eredmények nem teljesítése miatt - az évfolyam megismétlése egy művészeti képzésben 
való részvétel esetén, 
 - továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek 
igénybevétele, használata;”]" 
 

T/18089/13-39. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 

10., 11., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18089/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

24.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 21. §-ának – a 
Kt. 117. § (2) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[21. § A Kt. 117. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(2) A térítési díjat - a fenntartó által meghatározottak szerint - a tanulmányi 
eredménytől függően csökkenteni kell, azonban - az (1) bekezdés a) pontja kivételével - 
nem lehet kevesebb egy tanítási évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív 
hozzájárulás zeneművészeti ág esetén tíz, más művészeti ág esetén húsz százaléka. E 
rendelkezés a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében nem alkalmazható, tőlük térítési 
díj nem szedhető.”]" 
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T/18089/13-39. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 

10., 11., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18089/32. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

25.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 22. §-ának – a 
Kt. 118. § (6) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[22. § A Kt. 118. §-ának (6) bekezdése negyedik gondolatjele helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
 /Az e törvény/ 
 
 „- az 1. számú melléklet alapján kötelezően foglalkoztatott vezetői és alkalmazotti 
létszám és a kötelező óraszám terhére szabadon felhasználható időkeret a fenntartó 
egyetértésével megnövelhető, illetve a vezetők és a beosztott pedagógusok kötelező 
óraszáma csökkenthető, valamint a 3. számú mellékletben meghatározott óvodai 
csoport, iskolai osztály létszáma az átlaglétszámhoz képest csökkenthető 
(többletszolgáltatás), ha az ehhez szükséges fedezetet a fenntartó többletköltségvetési 
támogatás nélkül, vagy a nevelési-oktatási intézmény saját forrásaiból biztosítja.”]" 
 

T/18089/13-39. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 

10., 11., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 28., 30., 31., 32. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18089/33. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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26.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 23. §-ának –a Kt. 
119. § (1)-(2) bekezdéseit érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[23. § A Kt. 119. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
 „(1) A megyében a megyei és a megyei jogú városi, a fővárosban a fővárosi 
önkormányzat közalapítványt hozhat létre a közoktatás - fejlesztési tervben jóváhagyott 
- körzeti, térségi és országos feladatainak támogatásához. A közalapítvány bevételei a 
központi költségvetés éves költségvetési törvényben megállapított mértékű 
hozzájárulása, törvényben vagy kormányrendeletben előírt egyéb befizetések, illetve 
természetes személyek, jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek 
önkéntes befizetései, valamint az alapító okiratában meghatározott egyéb bevételek. Az 
összeg felosztásába be kell vonni a fővárosi, megyei gazdasági kamarákat, a nem állami, 
nem önkormányzati intézményfenntartókat is. A közalapítvány részben vagy egészben 
kizárhatja a támogatottak köréből azt a közoktatási intézményt, amelynek fenntartója a 
fejlesztési tervben foglaltakat nem fogadja el. A közalapítvány működéséhez szükséges 
költségeket a közalapítvány bevételéből kell fedezni. 
 
 (2) A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésével és oktatásával, a pedagógiai 
szakszolgálatok biztosításával, a korai fejlesztéssel és gondozással, illetve a fejlesztő 
felkészítéssel kapcsolatos közoktatási feladatok segítése, a feladatellátásban 
közreműködő intézményrendszer működtetése és fejlesztése, az érintett gyermekek, 
tanulók részére a különleges gondozás igénybevételéhez szükséges eszközök, járművek 
beszerzésének támogatása, a szülői gondozói tanfolyam megszervezésének segítése 
céljából a Kormány közalapítványt hoz létre. A közalapítvány bevételei: a központi 
költségvetés éves költségvetési törvényben, illetve az Egészségbiztosítási Alap a 
költségvetését meghatározó törvényben megállapított mértékű hozzájárulása, 
törvényben vagy kormányrendeletben előírt befizetések, illetve természetes személyek, 
jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek önkéntes befizetései, valamint 
az alapító okiratában meghatározott egyéb bevételek. A közalapítvány működéséhez 
szükséges költségeket a közalapítvány bevételéből kell fedezni.”]" 
 

T/18089/13-39. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 

10., 11., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 30., 31., 32. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18089/36. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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27.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 24. §-ának –a Kt. 
121. § (1) bekezdése 21. pontját érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[24. § A Kt. 121. §-a (1) bekezdésének 21. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
 /E törvény alkalmazásában/ 
 
 „21. második és további szakképesítés: minden olyan államilag elismert 
szakképesítés, amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására 
jogosít, és már meglévő - államilag elismert - szakképesítés birtokában szerzik meg; 
figyelmen kívül kell hagyni azt az államilag elismert szakképesítést, amelyet 
iskolarendszeren kívüli oktatásban szereztek; nem számít második szakképesítésnek a 
meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását 
biztosító képzésben - jogszabályban meghatározott körben - szerezhető szakképesítés.”]" 
 

T/18089/13-39. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 

10., 11., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 28., 30., 31., 32. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18089/37. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 

28.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 26. §-ának –a Kt. 
1. számú mellékletét érintően – az elhagyását javasolja: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat által elhagyni javasolt 1. számú melléklet szövegét takarékossági okok 
miatt az ajánlás nem tartalmazza.  

 
T/18089/13-39. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 
10., 11., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 30., 31., 32. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18089/38. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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29.  Dr. Balogh Miklós, dr. Jánosi György, dr. Szabó Zoltán és Molnár József 

képviselő a törvényjavaslat 26. § (3) bekezdésében a Kt. 1. számú melléklete Harmadik 
rész „A VEZETŐK ÉS A BEOSZTOTT PEDAGÓGUSOK KÖTELEZŐ ÓRASZÁMA” 
főcím II/8. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) A Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész „A VEZETŐK ÉS A BEOSZTOTT 
PEDAGÓGUSOK KÖTELEZŐ ÓRASZÁMA” főcím II/8. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:/ 
 
 "8. A pedagógus az óraközi szünetben a tanulók felügyeletével, a következő tanóra 
előkészítésével összefüggő feladatokat látja el. A teljes rendes munkaidő tanítási órákkal le 
nem kötött részében munkaköri feladatként - a munkaköri leírásában foglaltak szerint vagy a 
munkáltató utasítása alapján [- munkaköri feladatként] ellátja a nevelő és oktató munkával 
összefüggő egyéb feladatokat, így különösen: felkészül a foglalkozásokra, tanítási órákra, 
előkészíti azokat, értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét, elvégzi a pedagógiai 
tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet, részt vesz a nevelőtestület munkájában, 
a hátrányos helyzetű tanulók és a tehetséges tanulók képességeinek fejlesztésében, az iskola 
kulturális és sportéletének, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében, a gyermekek, 
tanulók felügyeletének ellátásában, a diákmozgalom segítésével, a tanuló- és 
gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok 
végrehajtásában, az intézményi  dokumentumok készítésében. A pedagógus e bekezdés 
alapján végzett munkája kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítéssel is elismerhető." 
 

Indokolás: Lásd a T/18089/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 

30.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 27. §-ának – a 
Kt. 2. számú mellékletét érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[27. § (1) A Kt. 2. számú melléklete „A közoktatási intézményekben 
nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” főcím „A gyermekek, tanulók 
adatai” alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „2. Az adatok - az e törvényben meghatározott célból, a személyes adatok 
védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával - továbbíthatók 
 - fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, 
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat, 
 - sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, 
magatartási rendellenességre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat 
intézményeitől a nevelési-oktatási intézménynek, illetve vissza, 
 - az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos 
adatok a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának, 
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 - a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett 
osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati 
képzés szervezőjének, a tanulószerződés kötőjének, illetve, ha az értékelés nem az 
iskolában történik, az iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai 
ellenőrzés végzőjének, 
 - a diákigazolvány - jogszabályban meghatározott - kezelője részére a 
diákigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat, 
- a gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához, iskolai 
felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához, felsőoktatási intézménybe 
történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez és vissza, 
 - az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek, 
tanuló egészségügyi állapotának megállapítása céljából, 
 - a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és 
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló 
veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából, 
 - az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a 
bizonyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a nyilvántartó szervezettől a felsőfokú 
felvételi kérelmeket nyilvántartó szervezethez, 
 - a tankönyvforgalmazókhoz, a külön törvényben meghatározott körben és 
célból.” 
 
 (2) A Kt. 2. számú melléklete „A közoktatási intézményekben nyilvántartott és 
kezelt személyes és különleges adatok” főcím „A közoktatás információs rendszere” 
alcím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „3. A Közoktatási Információs Iroda azonosító számot ad ki annak, akit 
pedagógus-munkakörben, illetve nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő 
alkalmazotti munkakörben, pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben 
alkalmaznak.” 
 
 (3) A Kt. 2. számú melléklete „A közoktatási intézményekben nyilvántartott és 
kezelt személyes és különleges adatok” főcím „A közoktatás információs rendszere” 
alcím 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „5. A Közoktatási Információs Iroda azonosító számot ad ki annak, aki tanulói 
jogviszonyt létesített.”]" 
 

T/18089/13-39. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 

10., 11., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 31., 32. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18089/39. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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31.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 28. §-ának – a 

Kt. 3. számú melléklet „Osztály, csoport létszámhatárok, a tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozások szervezésének rendje” főcím, II. „Az osztályok, csoportok szervezése” 
alcím 10. pontját érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[28. § A Kt. 3. számú melléklet „Osztály, csoport létszámhatárok, a tanórai és 
tanórán kívüli foglalkozások szervezésének rendje” főcím, II. „Az osztályok, csoportok 
szervezése” alcím 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „10. Az e törvény 52. §-ának (7) bekezdése alapján kiszámított időkeretet kettővel 
el kell osztani, ha az osztály létszáma nem éri el az átlaglétszám ötven százalékát,.”]" 
 

T/18089/13-39. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 

10., 11., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 32. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18089/34. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

32.  Révész Máriusz és Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 29. §-ának az 
elhagyását javasolja: 
 
 "[29. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. 
 
 (2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg  
 
 a) hatályát veszti: a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló  2004. 
évi CXXXV. törvény 91. §-a a (20) valamint a (25)-(26) bekezdése kivételével, továbbá a 
119. §-ának m)-o) pontja, 120. §-ának (10)-(17) bekezdése; 
 
 b) a Kt. 2. számú melléklet „A közoktatási intézményekben nyilvántartott és 
kezelt személyes és különleges adatok” főcím  
  ba) „A pedagógusigazolvány” alcímű rész második mondata helyébe „A 
pedagógusigazolványt a Közoktatási Információs Iroda készítteti el és a munkáltató 
útján küldi meg a jogosult részére.” szövegrész lép; 
  bb) „A diákigazolvány” alcímű rész  
 - második mondata helyébe „A diákigazolványt a Közoktatási Információs Iroda 
készítteti el, és az iskola útján küldi meg a jogosult részére.” szövegrész lép; 
 - kilencedik mondata helyébe „Az adatkezelés a Közoktatási Információs 
Irodával folytatott adategyeztetés mellett kizárólag a diákigazolvány elkészítését, az 
adattárolást foglalja magában.” szövegrész lép. 
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 (3) Az e törvénnyel megállapított  
 
 a) Kt. 115. § -a (1) bekezdésének c) pontjában, a 116. § (1) bekezdésének a) 
pontjában foglaltakat azoknál kell alkalmazni, akik e törvény hatályba lépésének 
napján  az alapfokú művészetoktatási intézmény első előképző vagy az első alapfokú 
évfolyamán folytatják tanulmányaikat, majd ezt követően a belépő új évfolyamokra 
felvett tanulóknál. 
 
 b) Kt. 117. §-a (2) bekezdésében foglaltakat azoknál kell alkalmazni, akik e 
törvény hatályba lépésének napján olyan oktatás kezdő évfolyamra járnak, amelyben 
térítési díjat kell fizetni, majd ezt követően a belépő új évfolyamokra felvett tanulóknál. 
 
 c) A Kt. 80. §-ának (2) bekezdésében foglaltak meglétét a jegyző, főjegyző, a Kt. 
79. §-ában és a 80. § (5) bekezdésében meghatározottak esetében az engedély kiadásától, 
a korábban kiadott engedély alapján működő közoktatási intézmények esetén 2006. 
szeptember 1-jétől vizsgálhatja. E határidőket kell alkalmazni a 95/A. § (4) 
bekezdésében szabályozott hatósági eljárás tekintetében is. A jegyző, főjegyző 2006. 
február 1-jéig értesíti az intézményfenntartókat a bekövetkezett változásokról. 
 
 d) A Kt. 114. §-a (1) bekezdése b) pontjának második és hetedik gondolatjelében 
és a 121. §-a (1) bekezdésének 21. pontjában foglaltakat azoknál a tanulóknál kell 
alkalmazni, akik az e törvény hatályba lépésének napján az első szakképzettség 
megszerzéséhez szükséges tanulmányok kezdő évfolyamára járnak, majd ezt követően a 
belépő új évfolyamokra felvett tanulóknál.]" 
 

T/18089/13-39. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 

10., 11., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18089/35. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 

33.  Gusztos Péter, valamint dr. Balogh Miklós, dr. Jánosi György, dr. Szabó 
Zoltán és Molnár József képviselő a törvényjavaslat 29. § (2) bekezdése a) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg/ 
 
 "a) hatályát veszti: a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló  2004. évi 
CXXXV. törvény 91. §-a a (20) valamint a (25)-(26) bekezdése kivételével, továbbá a 119. §-
ának (1) bekezdése m)-o) pontja, 120. §-ának (10)-(17) bekezdése;" 
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Indokolás: Lásd a T/18089/2. számú és a T/18089/12. számú 
módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 

34.  Dr. Balogh Miklós, dr. Jánosi György, dr. Szabó Zoltán és Molnár József 
képviselő a törvényjavaslat 29. § (3) bekezdése c) pontjának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /(3) Az e törvénnyel megállapított/ 
 
 "c) A Kt. 80. §-ának (2) bekezdésében foglaltak meglétét a jegyző, főjegyző, a Kt. 79. 
§-ában és a 80. § (5) bekezdésében meghatározottak esetében az engedély kiadásától, a 
korábban kiadott engedély alapján működő közoktatási intézmények esetén [2006. 
szeptember 1-jétől vizsgálhatja. E határidőket kell alkalmazni a 95/A. § (4) 
bekezdésében szabályozott hatósági eljárás tekintetében is. A jegyző, főjegyző 2006. 
február 1-jéig értesíti az intézményfenntartókat a bekövetkezett változásokról] e törvény 
hatályba lépését követően vizsgálja meg, hogy rendelkezésre állnak-e, illetve az előírt 
feltételek 2006. szeptember 1-ig megteremthetők-e. Indokolt esetben a Kt. 80. § (6) bekezdése 
szerint függeszti fel a normatív kötlségvetési támogatás folyósítását." 
 

Indokolás: Lásd a T/18089/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. támogatja

- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. november 23. 
 
 
 

Dr. Jánosi György s.k., 
az Oktatási  

bizottság elnöke 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 
 bizottság elnöke 
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