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   Az Országgyűlés 

 
Oktatási és tudományos 

bizottságának 
 

Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

Önkormányzati bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
 

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról benyújtott 
T/18089. számú törvényjavaslat  

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/18089/40. sz. ajánlással.) 

 
 
 
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/18089/41-42. számú 
kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 
 Az ajánlásban használt rövidítés: 
 Kt.: a közoktatásról szóló – módosított – 1993. évi LXXIX. törvény 
 
 
 Az Emberi jogi bizottság 2005. december 5-i ülésére vette napirendjére a 
kapcsolódó módosító javaslat megvitatását. 
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I. 
 
 

1.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 8. § (4) bekezdésének – a Kt. 48. § (9) 
bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[(4) A Kt. 48. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(9) Ha az e törvény 33. §-ának (3) bekezdése szerint működő egységes iskola - a 
(6) bekezdésnek megfelelő helyi tanterve szerint - megvalósítja az általános iskolai, a 
szakiskolai, a gimnáziumi, illetve a szakközépiskolai követelmények közül legalább az 
egyiket és az alapfokú művészetoktatás követelményét, a tanítási év átlagában 
évfolyamonként legalább heti öt tanórai foglalkozást biztosítani kell az alapfokú 
művészetoktatás követelményeinek az átadására.”]" 
 

T/18089/42/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18089/42/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő egyetért

- a Kormány képviselője nem nyilvánított véleményt
 
 
 

2.  Dr. Balogh Miklós képviselő – kapcsolódva Révész Máriusz és Pánczél Károly 
képviselő T/18089/20. számú módosító indítványához (T/18089/40. számú ajánlás 9. pontja) 
– a törvényjavaslat 8. § (4) bekezdésében a Kt. 48. § (9) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 Dr. Balogh Miklós képviselő Úr az Oktatási bizottság ülésén (november 30.) a fenti 
módosító javaslatot visszavonta, de az ülésen egyidejűleg Sági József képviselő Úr 
fenntartotta ezt a javaslatot. 
 
 /(4) A Kt. 48. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(9) Ha az e törvény 33. §-ának (3) bekezdése szerint működő egységes iskola - a (6) 
bekezdésnek megfelelő helyi tanterve szerint - megvalósítja az általános iskolai, a szakiskolai, 
a gimnáziumi, illetve a szakközépiskolai követelmények közül legalább az egyiket és az 
alapfokú művészetoktatás követelményét, a [tanítási év átlagában évfolyamonként 
legalább heti öt tanórai foglalkozást] kötelező tanítási foglalkozás időkeretén kívül kell 
biztosítani [kell] az alapfokú művészetoktatás követelményeinek az átadásá[ra]t." 
 

Indokolás: Lásd a T/18089/41. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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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

 
 
 

3.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 29. § (2) bekezdését új b) ponttal 
javasolja kiegészíteni: 
 
 /(2) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg/ 
 
 "b) hatályát veszti a Kt. 48. §-ának (9) bekezdése;" 
 

T/18089/42/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18089/42/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő egyetért

- a Kormány képviselője nem nyilvánított véleményt
 
 
 

II. 
 
 
 A T/18089/40. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Emberi jogi bizottság, 
illetve az Előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 

Pont 
 

Bizottság 
 

Előterjesztő 
 

  1. nem támogatja nem ért egyet 
  2. nem támogatja nem ért egyet 
  3. nem támogatja nem ért egyet 
  4. nem támogatja nem ért egyet 
  5. nem támogatja nem ért egyet 
  6. nem támogatja nem ért egyet 
  7. nem támogatja nem ért egyet 
  8. nem támogatja nem ért egyet 
  9. nem támogatja nem ért egyet 
10. nem támogatja nem ért egyet 
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11. nem támogatja nem ért egyet 
12. nem támogatja nem ért egyet 
13. nem támogatja nem ért egyet 
14. nem támogatja nem ért egyet 
15. nem támogatja nem ért egyet 
16. nem támogatja nem ért egyet 
17. támogatja egyetért 
18. nem támogatja nem ért egyet 
19. nem támogatja nem ért egyet 
20. nem támogatja nem ért egyet 
21. nem támogatja nem ért egyet 
22. nem támogatja nem ért egyet 
23. nem támogatja nem ért egyet 
24. nem támogatja nem ért egyet 
25. nem támogatja nem ért egyet 
26. nem támogatja nem ért egyet 
27. nem támogatja nem ért egyet 
28. nem támogatja nem ért egyet 
29. támogatja egyetért 
30. nem támogatja nem ért egyet 
31. nem támogatja nem ért egyet 
32. nem támogatja nem ért egyet 
33. támogatja egyetért 
34. támogatja egyetért 

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. november 30. 
 
 
 
 

Dr. Jánosi György s.k., 
az Oktatási  

bizottság elnöke 

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

 
 
 
 
 
 
 


