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Tisztelt Elnök Asszony!

A közoktatásról szóló 19933 évi LA= törvény módosításáról szóló T14366 számú
törvényjavaslathoz- a Házszabály 94 . §-ában, 102 . §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az
Oktatási és tudományos bizottság a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

A tárvényjavaslat 21 . §-a (3) bekezdésének a) pontja a következők szerint módosul

"(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a Kt. 25. §-a (1) bekezdésében az „alapműveltségi vizsgára, ", (2) bekezdésében az „alapműveltségi vizsgára,
illetve" szövegrész, (4) bekezdésének harmadik mondata ; a Kt . 27. §-ának (4) bekezdése, (12) bekezdésének „az
alapműveltségi vizsga letételére, továbbá" szövegrésze; a Kt . 29. §-a (5) bekezdésének „befejezi az
alapműveltségi vizsgára való felkészülést, továbbá" szövegrésze; a Kt. 30. §-a (9) bekezdés negyedik
mondatának „alapműveltségi vizsgán és az", ötödik mondatának „alapműveltségi vizsgán, illetve az"
szövegrésze; a Kt . 31 . §-a (1) bekezdésének ,,,illetve a tanuló nem készülhet fel az alapműveltségi vizsga
letételére" szövegrésze; a Kt . 48. §-a (1) bekezdés b) pontja hatodik gondolatjeles bekezdésének „az
alapműveltségi vizsga követelményeit és témaköreit, ha ennek megszervezését a középiskolai és szakiskolai
pedagógiai program előírja, továbbá" szövegrésze ; a Kt . 51 . §-a (2) bekezdésének „alapműveltségi vizsgára .
illetve" szövegrésze ; a Kt . 52. §-a (1)-(2) bekezdésének „az alapműveltségi vizsga," szövegrésze; a Kt . 71 . §-a
(1) bekezdésének „az alapműveltségi vizsga vagy" és „az alapműveltségi vizsgabizonyítványt, illetve"
szövegrésze; a Kt . 72 . §-a (1) bekezdésének „az alapműveltségi vizsga," szövegrésze ; a Kt. 84. §-a (5)
bekezdésének „az alapműveltségi vizsga, " szövegrésze; a Kt. 91 . §-a (4) bekezdésének c) pontja; a Kt. 93 . §-a
(1) bekezdés c) pontjának „az alapműveltségi vizsga és" szövegrésze; a Kt. 95. §-a (7) bekezdése a) pontjának
„az alapműveltségi vizsga, illetve" szövegrésze ; a Kt . 95. §-a (9) bekezdésének „az alapműveltségi vizsga, "
szövegrésze, a Kt. 95/A . §-a (2) bekezdés c) pontjának „az alapműveltségi vizsga és" szövegrésze; a Kt. 99. §-a
(1) bekezdésének „az alapműveltségi vizsga és" szövegrésze ; a Kt . 101 . §-a (2) bekezdésének az
„alapműveltségi vizsga vagy" szövegrésze; a Kt . 104. §-a (4) bekezdés a) pontjának „az alapműveltségi vizsga
és" szövegrésze ; a Kt . 116. §-a (1) bekezdés e) pontjának „alapműveltségi vizsga, " szövegrésze ; a Kt . 121 . §-a
(1) bekezdés 32 . pont b) alpontjának „az alapműveltségi vizsga, " szövegrésze ; a Kt . 124. §-ának (1) bekezdése ;
aKt.33 . $-árvak (4) bekezdésébőlaz"-e törvény 34 . &-árvak a), e), g) pontfában meghatározott feladatok
ellátására-"szöveg ;

Indokolás

A javaslat kiegészíti a törvény 33 . §-át a (11) bekezdéssel, amely meghatározza eges pedagógiai
szakszolgálat feladatait . A hatályos törvényi szövegben a (4) bekezdés eltérő rendelk tartalmaz erre az
intézményre, mert nem teszi lehetővé a nevelési tanácsadás ellátását. A bizotts'gi m aslat megteremti
az összhangot .

Budapest, 2006 . július 12 .

Bizottsági módosító javaslat!
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