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Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban : Oktatási
bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi
bizottsága (a továbbiakban : Emberi jogi bizottság), Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki
bizottsága (a továbbiakban : Költségvetési bizottság), valamint Önkormányzati és
területfejlesztési bizottsága (a továbbiakban : Önkormányzati bizottság) megvitatta a
közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény módosításáról szóló, T/436 . számon
beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T1436138-59 . számú kapcsolódó
módosító javaslatokat .

A kiegészítő ajánlásban használt rövidítés :
Kt. : a közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény
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1 . Jauernik István és Farkas Imre képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth András és
képivselőtársai T/436/31 . számú módosító indítványához (a T/436/37 . sz . ajánlás 3 . pontja) - a
törvényjavaslat 1 . §-ának - a Kt. 8 . § (3) bekezdését érintően - a következő módosítását
javasolja :

/A közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény (a továbbiakban : Kt.) 8. §-a (3)
bekezdésének harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép :/

„A bevezető és a kezdő szakaszban, továbbá a helyi tantervben meghatározottak szerint
az alapozó szakasz kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozása időkeretének harminc-ötven
százalékában nem szakrendszerű oktatás folyhat, az alapozó szakasz fennmaradó időkeretében
és a fejlesztő szakaszban szakrendszerű oktatás folyik ."

Indokolás : Lásd a T/436/39 . sz. módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

2. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, Révész Máriusz és Tóth Ferenc képviselő -
kapcsolódva Pánczél Károly és képivselőtársai T/436/8 . számú módosító indítványához (a
T/436/37 . sz . ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat l . §-ának - a Kt. 8 . § (3) bekezdését
érintően - a következő módosítását javasolja :

/A közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 8. §-a (3)
bekezdésének harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép :/

„A bevezető és a kezdő szakaszban[, továbbá a helyi tantervben meghatározottak
szerint az alapozó szakasz kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozása időkeretének
harminc-ötven százalékában] nem szakrendszerű oktatás, az alapozó [szakasz fennmaradó
időkeretében] és a fejlesztő szakaszban szakrendszerű oktatás folyik ."

Indokolás : Lásd a T/436/51 . sz. módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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. Zsigó Róbert, dr . Pálinkás József, Révész Máriusz és Tóth Ferenc képviselő -
kapcsolódva Zsigó Róbert és képivselőtársai T/436/19 . számú módosító indítványához (a
T/436/37 . sz . ajánlás 1 . pontja) - a törvényjavaslat 1 . §-ában a Kt. 8 . § (3) bekezdés harmadik
mondata helyébe a következő rendelkezés felvételét javasolja :

/A közoktatásról szóló 1993 . évi LXXIK törvény (a továbbiakban : Kt.) 8. §-a (3)
bekezdésének harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép :/

„[A bevezető és a kezdő szakaszban, továbbá a helyi tantervben meghatározottak
szerint az alapozó szakasz kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozása időkeretének
harminc-ötven százalékában nem szakrendszerű oktatás, az alapozó szakasz fennmaradó
időkeretében és a fejlesztő szakaszban szakrendszerű oktatás folyik .] Az általános iskola 1-
4. évfolyamán nem szakrendszerű, 5-8 . évfolyamán szakrendszerű oktatás folyik ."

Indokolás: Lásd a T/436/52 . sz. módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

4. Jauernik István és Farkas Imre képviselő - kapcsolódva dr. Pósán László
képviselő T/436/20 . számú módosító indítványához (a T/436/37 . sz . ajánlás 4. pontja) - a
törvényjavaslat 3 . §-ának - a Kt. 11 . § (1) bekezdés b) pontját érintően - az elhagyását
javasolja :

3. § "[A Kt. 11 . §-a (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[(1) A tanulójoga különösen, hogy)

„b) válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül ; a középiskolában -
jogszabályban meghatározottak szerint - az angol nyelv elsajátításához felkészülési
lehetőséget kapjon ;]"

Indokolás : Lásd a T/436/40 . sz. módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 4 . §-ának - a Kt. 23 . § (1) bekezdését
érintően - a következő módosítását javasolja :

/A Kt. 23. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

„(1) Az oktatási és kulturális miniszter a 20-22. §-ban meghatározottakon kívül más
közoktatási intézményt alapíthat, illetve alapítását engedélyezheti, ha az megfelel e törvény,
valamint a szakképzési törvény előírásainak, továbbá engedélyezheti olyan sajátos pedagógiai
program alapján nevelő és oktató általános iskola, középiskola alapítását, amelynek nem célja,
hogy a tanulót felkészítse az érettségi vizsgára. A kérelemhez mellékelni kell a közoktatási
intézmény alapításával, tevékenységével, óvoda és iskola esetén az átadni kívánt ismeretekkel
kapcsolatos programot . Az engedéllyel kapcsolatos többletköltségeket a fenntartónak kell
viselnie."

Indokolás : Lásd a T/436/58/1 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

6. Jauernik István és Farkas Imre képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth András és
képivselőtársai T/436/26 . számú módosító indítványához (a T/436/37 . sz. ajánlás 37. pontja) - a
törvényjavaslatot új 8. §-sal - a Kt. 30. § (11) bekezdését érintően- javasolja kiegészíteni :

„8. & AKt.30. §-ának (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(11) A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási
intézményben a pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettségek és
szakképzettségek a következők :

a) ha az óvodai foglalkozás, a tanórai foglalkozás elsődleges célja a sajátos nevelési
igényből eredő hátrány csökkentése, továbbá az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs,
rehabilitációs óvodai foglalkozásokhoz, tanórai foglalkozásokhoz lehetőleg a fogyatékosság
típusának megfelelő gyógypedagógiai tanári, konduktori, konduktor-tanítói, terapeuta, nyelv- és
beszédfejlesztő, szakvizsgázott pedagógus vagy a 17 . ~ (1) bekezdésében meghatározott
végzettség, szakképzettség és egyetemi, főiskolai szakirányú továbbképzés keretében szerzett-
atevékenység folytatására jogosító - szakképzettség,

b) ha az óvodai foglalkozás, a tanórai foglalkozás elsődlegesen nem a sajátos nevelési
igényből eredő hátrány csökkentését, a tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációját,
rehabilitációját szolgálja, továbbá a tanórán kívüli foglalkozáshoz, a kollégiumi foglalkozáshoz
az a) pontban meghatározott vagy a 17 . ~ (1) bekezdésében meghatározott végzettség és
szakképzettség,""
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Megjegyzés : Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 28 . számú pontjában foglaltakkal .

Indokolás : Lásd a T/436/38/1 . sz. módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

7. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, Deák
Istvánné, Katanics Sándor, Mohácsi József, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., Fedor
Vilmos, Halmai Gáborné és Bókay Endre képviselő - kapcsolódva Tóth Tiborné dr.
képviselő T/436/23 . számú módosító indítványához (a T/436/37 . sz. ajánlás 10. pontja) - a
törvényjavaslat 9. §-inak - a Kt. 40 . § (11) bekezdését érintően - a következő módosítását
javasolja .

/A Kt. 40. §-ának (I1) 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. Az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben
vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény
értékelésének szempontjait és az értékelés rendjét . A minőségirányítási programban rögzíteni
kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói
minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát . A minőségirányítási program végrehajtás[át]a
során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit . [- az országos mérés,
értékelés eredményeivel együtt - évente értékeli a] A nevelőtestület [és] a szülői szervezet
(közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási program
végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni
fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét . [oly módon, hogy kifejezze az egyes osztályok
teljesítményét.] Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek
biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése
folyamatosan közeledjenek egymáshoz . A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség)
értékelését és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak . A javasolt
intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé . A fenntartónak az értékelést és a
javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon
nyilvánosságra kell hoznia."
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Indokolás : Lásd a T/436/48. sz. módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért

. Jauernik István és Farkas Imre képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth András és
képivselőtársai T/436/26 . számú módosító indítványához (a T/436/37 . sz. ajánlás 37 . pontja) - a
törvényjavaslatot új 11 . §-sal - a Kt. 52 . § (6) bekezdését érintően -javasolja kiegészíteni :

—11 .§ AKt.52. ~-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(6) A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási
intézményben a sajátos nevelési igényű tanulók részére kötelező egészségügyi és pedagógiai
célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni . A tanuló annyi
egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozáson vesz részt,
amennyi a sajátos nevelési igényéből eredő hátránya csökkentéséhez szükséges . A kötelező
egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások
megszervezésének heti időkerete a (3) bekezdésben az évfolyamra meghatározott heti tanítási
óra

a) tizenöt százaléka értelmi fogyatékos tanuló,
b) tizenöt százaléka-az autista kivételével-többi fel nem sorolt fogyatékos tanuló,
c) harmincöt százaléka a gyengénlátó tanuló,
d) negyven százaléka a mozgásfogyatékos, a vak, a nagyothalló, a beszédfogyatékos

tanuló
e) ötven százaléka a siket és az autista tanuló

esetén. A heti időkeretet abban az esetben, ha a tanulót külön osztályban tanítják,
osztályonként kell megállapítani . Ha a tanulót a többi, nem fogyatékos tanulóval közösen - egy
osztályban tanítják-,a heti órakeretet nyolc fős csoportokra kell-mezhatározni oly módon, hogy_
az azonos ellátásra jogosult tanulók számát elosztják nyolccal . A csoportra jutó időkeret akkor
is felhasználható, ha az osztás alapján a csoportban nincs nyolc tanuló . Ennél a számításnál a
tanulói létszámot a tényleges létszám alapján kell számításba venni. Ha az iskolában az osztályt
több különböző évfolyamra járó tanulóból szervezik meg (a továbbiakban : összevont osztály),
és az egyes évfolyamokra a (3) bekezdés eltérő mértékű heti kötelező tanórai foglalkozást
állapít meg, a habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozás heti időkeretét a magasabb
évfolyamra megállapított heti kötelező tanórai foglalkozás mértéke alapján kell meghatározni .
A heti időkeret az egyes évfolyamok, osztályok, tanítási év közben a tanítási hetek között
átcsoportosítható. A középsúlyos értelmi fogyatékos tanuló részére az iskola a nevelési-oktatási
feladatokat egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs célú tanórai foglalkozás
keretében szervezi meg a (3) bekezdésben és e bekezdés a) pontjában meghatározott
időkeretben [a továbbiakban a (3)-(6) bekezdés alatti foglalkozások: kötelező tanórai
foglalkozások] ."
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Indokolás : Lásd a T/436/41 . sz . módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

. Zsigó Róbert képviselő - kapcsolódva Pánczél Károly és képviselő társai T/436/14 .
számú módosító indítványához (a T/436/37 . sz. ajánlás 14 . pontja) - a törvényjavaslat 12 . §-
ának - a Kt. 67 . § (1) bekezdését érintően - a következő módosítását javasolja :

/12. § A Kt. 67. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

„(1) A szakképzésre vonatkozó jogszabály határozza meg a szakképzésben való
részvétel iskolai, szakmai előképzettség szerinti feltételeit . A munkába álláshoz, az önálló
életkezdéshez szükséges ismeretek elsajátításában részt vehet az is, aki nem rendelkezik
alapfokú iskolai végzettséggel, attól a tanévtől kezdve, amelyben a tizen[hatodik]hetedik
életévét betölti , és nem vesz részt felzárkóztató oktatásban vagy a felzárkóztató oktatás után
nem kezdte meg tanulmányait szakképzési évfolyamon. E törvény121 .$-ának (1) bekezdés29 .
a) pontja alá tartozók esetén a közoktatási intézmény ettől eltérhet ."

Indokolás : Lásd a T/436/50 . sz. módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

1.0 . Jauernik István és Farkas Imre képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth András és
képivselőtársai T/436/26 . számú módosító indítványához (a T/436/37 . sz. ajánlás 37 . pontja) - a
törvényjavaslatot új 13. §-sal - a Kt. 71 . § (1) bekezdését érintően javasolja kiegészíteni :

„13 . AKt.71 .~-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

(1) A tanuló az iskola magasabb évfolyamába, illetve szakképzési évfolyamába akkor
léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette ."
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Indokolás: Lásd a T/436/43 . sz. módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 15 . § (2) bekezdésének - a Kt. 99 . § (7)
bekezdését érintően- a következő módosítását javasolja :

/A Kt. 99. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki :/

„(7) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont minden fenntartónak
megküldi az országos mérés, értékelés eredményeit, és köteles felhívni a fenntartó figyelmét,
amennyiben az eredmények alapján indokolt valamelyik iskolában az intézkedése . Ha az adott
[általános] iskolában folyó pedagógiai tevékenység [három egymást követő] az országos
mérés, értékelés eredményei szerint nem éri el a jogszabályban meghatározott minimumot, a
fenntartó köteles felhívni az iskola igazgatóját, hogy [az oktatási miniszter
kezdeményezésére]készítsen intézkedési tervet . Az iskola a felhívástól számított három
hónapon belül megküldi az intézkedési tervét a fenntartónak . Az intézkedési terv a fenntartó
jóváhagyásával válik érvényessé . [ a fenntartó - a megkereséstől számított hat hónapon
belül - köteles intézkedési tervet készíteni.] Az intézkedési terv elkészítése során fel kell tárni
azokat az okokat, amelyek a pedagógiai tevékenység színvonalának elmaradásához vezettek .
Az intézkedési tervben kell meghatározni a feltárt okok megszüntetéséhez szükséges
intézkedéseket, illetve az ennek végrehajtásához szükséges iskolafejlesztési programot . Az
intézkedési tervnek tartalmaznia kell azokat az intézkedéseket, amelyekkel biztosítani lehet az
intézkedési terv végrehajtásáig a megfelelő színvonalú oktatást . Ha a következő évi országos
mérés, értékelés eredménye szerint az iskola ismét nem éri el a jogszabályban meghatározott
minimumot az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont felhívja a fenntartót, hogy
három hónapon belül készítsen intézkedési tervet . A fenntartó az intézkedési terv elkészítéséhez
az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásához - jogszabályban meghatározottak szerint -
pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény, szakértő vagy más szakmai szervezet
közreműködését köteles igénybe venni . Az intézkedési terv az Országos Közoktatási Értékelési
és Vizsgaközpont jóváhagyásával válik érvényessé . Az Országos Közoktatási Értékelési és
Vizsgaközpont hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja az intézkedési tervben foglaltak
végrehajtását."

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 18 . számú pontjában foglaltakkal .

Indokolás : Lásd a T/436/55/1 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért
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12 . Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert és Révész Máriusz képviselő - kapcsolódva
Tóth Tiborné dr. képviselő T/436/22 . számú módosító indítványához (a T/436/37 . sz. ajánlás
18 . pontja) - a törvényjavaslat 15 . § (2) bekezdésének - a Kt. 99 . § (7) bekezdését érintően - a
következő módosítását javasolja:

/(2) A Kt . 99. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki :/

„(7) Ha az adott általános iskolában folyó pedagógiai tevékenység három egymást
követő országos mérés, értékelés eredményei szerint nem éri el a jogszabályban meghatározott
minimumot, az [oktatási miniszter kezdeményezésére a fenntartó - a megkereséstől
számított hat hónapon belül - köteles intézkedési tervet készíteni .] intézmény bekapcsolódik
az oktatási miniszter által kiadott, a kiemelt oktatási körzeteknek szóló prograrnba, amelynek
keretében alkalmazza a miniszter által kidolgoztatott pedagógiai rendszert . [Az intézkedési
terv elkészítése során fel kell tárni azokat az okokat, amelyek a pedagógiai tevékenység
színvonalának elmaradásához vezettek. Az intézkedési tervben kell meghatározni a feltárt
okok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, illetve az ennek végrehajtásához
szükséges iskolafejlesztési programot. Az intézkedési tervnek tartalmaznia kell azokat az
intézkedéseket, amelyekkel biztosítani lehet az intézkedési terv végrehajtásáig a megfelelő
színvonalú oktatást. A fenntartó az intézkedési terv elkészítéséhez az intézkedési tervben
foglaltak végrehajtásához - jogszabályban meghatározottak szerint - pedagógiai szakmai
szolgáltató intézmény, szakértő vagy más szakmai szervezet közreműködését köteles
igénybe venni. Az intézkedési terv az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont
jóváhagyásával válik érvényessé. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont
hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását .] A
kiemelt oktatási körzeteknek szóló programban az intézmények három éven át vesznek részt,
amely alatt az Országos Értékelési és Vizsgaközpont által szervezett mérés keretében félévente
kell vizsgálni a tanulók teliesítményéU'

Indokolás : Lásd a T/436/53 . sz . módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- az Önkormányzati biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

3. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, Deák
Istvánné, Katanícs Sándor, Mohácsi József, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., Fedor
Vilmos, Halmai Gáborné és Bókay Endre képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth András és
képivselőtársai T/436/22 ., 33 ., és 35/2 . számú módosító indítványához (a T/436/37 . sz. ajánlás
18 ., 19 . és 26. pontja) - a törvényjavaslat 15 . § (2) bekezdésének - a Kt. 99 . § (7) bekezdését
érintően - a következő módosítását javasolja :

VISSZAVONVA az Oktatási bizottság 2006 . július 12-i ülésén!
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Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 19 . számú pontjában foglaltakkal .

Indokolás: Lásd a T/436/45/1 . sz. módosító javaslat
indokolását .

. Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert és Tóth Ferenc képviselő - kapcsolódva
Pánczél Károly és képivselőtársai T/436/13 . számú módosító indítványához (a T/436/37 . sz .
ajánlás 21 . pontja) - a törvényjavaslat 16 . § (2) bekezdésének - a Kt. 114. § (2) bekezdését
érintően - a következő módosítását javasolja :

/(2) A Kt. 114. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

„(2) Minden esetben ingyenes a [halmozottan] hátrányos helyzetű tanuló, a testi,
érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos és az autista tanuló részére az oktatásban való
részvétel és a kollégiumi ellátás, beleértve az első alapfokú művészetoktatásban való részvételt
is. Az enyhe értelmi fogyatékos , a mozgáskorlátozott és a hátrányos helyzetű tanuló részére
ingyenes egy alapfokú művészetoktatásban való részvétel és a második szakképesítés
megszerzése."

Indokolás : Lásd a T/436/54 . sz. módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, Deák
Istvánné, Katanics Sándor, Mohácsi József, Szabó Gyula és Tóth Tiborné dr. képviselő -
kapcsolódva Tatai-Tóth András és képivselőtársai T/436/30 . számú módosító indítványához (a
T/436/37 . sz. ajánlás 23 . pontja) - a törvényjavaslat 16 . § (2) bekezdésének - a Kt. 114. § (2)
bekezdését érintően - a következő módosítását javasolja :

VISSZAVONVA az Oktatási bizottság 2006 . július 12-i ülésén!

Indokolás : Lásd a T/436/46 . sz. módosító javaslat
indokolását .



fii . Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 17. §-ában a Kt. 133. § (1) bekezdésének
a következő módosítását javasolja :

/A Kt. a következő 133 . §-sal egészül ki :l

„133 . § (1) A 2006 . évi . .. törvény 1 . §-ával megállapított Kt . 8 . § (3) bekezdésének
harmadik mondata alapján az ötödik évfolyamon első ízben a 2008/2009 . tanévben kell
megszervezni az oktatást. Ehhez az általános iskoláknak a helyi tantervüket 2007 . szeptember
30-ig szükség szerint át kell dolgozni és megküldeni jóváhagyás céljából a fenntartónak . A
helyi tanterv jóváhagyásához szakértő igénybevételére nincs szükség ."

Indokolás : Lásd a T/436/58/2 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

.17 . Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 17. §-ában a Kt. 133. § (2) bekezdésének
a következő módosítását javasolja :

/A Kt. a következő 133 . §-sal egészül ki :/

„(2) A 2006. évi . . . törvény 3 . §-ával megállapított Kt . 11 . §-a (1) bekezdésének b)
pontja alapján az iskolának először a [2010/2011] 2009/2010-es tanévtől kell lehetővé tenni a
felkészülést az angol nyelv elsajátítása céljából . A Kormány ennek feltételeiről jogszabályban
rendelkezik ."

Indokolás : Lásd a T/436/59 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője később foglal állást

Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 17. §-ában a Kt. 133. § (5) bekezdésének
a következő módosítását javasolja :

/A Kt. a következő 133 . §-sal egészül ki :l

"(5) A 2006. évi . . . törvény 9. §-ával megállapított Kt . 40. §-ának (11) bekezdése
alapján első ízben a 2008/2009 . évet kell értékelnie a közoktatási intézményeknek , az iskolák
2007. március 31-éig küldik meg a fenntartónak a minőségirányítási programjukat, jóváhagyás
céljából . Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2008/2009 . tanév értékelésének
hozzáférhetővé tételéről köteles első ízben gondoskodni . Ettől az időponttól kezdődően
kötelező a 2006. évi . . . . törvény 15 . §-ával megállapított Kt . 99. §-ának (5) bekezdésében
meghatározottak szerint végezni a tizedik évfolyamon a mérést . A 2006. évi . . ..törvény 15 . &-

1 1
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ával megállapított Kt . 99 . §-ának (7) bekezdésében foglaltakat a 2006/2007 . tanévben végzett
országos mérés, értékelés alapján lehet első ízben felhívni a fenntartó figyelmét arra, hogy
intézkedés megtételére van szükség ."

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 11 . számú pontjában foglaltakkal .

Indokolás : Lásd a T/436/55/2 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

19 . Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Főkiesi Zoltán, Deák
Istvánné, Katanics Sándor, Mohácsi József, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., Fedor
Vilmos, Halmai Gáborné és Bókay Endre képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth András és
képivselőtársai T/436/22 ., 33 ., és 35/2 . számú módosító indítványához (a T/436/37 . sz. ajánlás
18 ., 19. és 26. pontja) -a törvényjavaslat 17. §-ában a Kt. 133. § (5) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

VISSZAVONVA az Oktatási bizottság 2006 . július 12-i ülésén!

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 13 . számú pontjában foglaltakkal .

Indokolás : Lásd a T/436/45/2 . sz . módosító javaslat
indokolását .

Deák Istvánné képviselő - kapcsolódva Zsigó Róbert és képivselőtársai T/436/4 .
számú módosító indítványához (a T/436/37 . sz . ajánlás 30 . pontja) - a törvényjavaslat 19. § (1)
bekezdésének - a Kt. 1 . számú mellékletét érintően - a következő módosítását j avasolj a :

„(1) A Kt . 1 . számú melléklet Harmadik rész „A VEZETŐK ÉS A BEOSZTOTT
PEDAGÓGUSOK KÖTELEZŐ ÓRASZÁMA" főcím „B) PEDAGÓGUS ÉS
SZAKVIZSGÁZOTT PEDAGÓGUS- MUNKAKÖRÖK" alcímet követő felsorolás - a 11 .
jelölésig - helyébe a következő rendelkezés lép :

[B) PEDAGÓGUS ÉS SZAKVIZSGÁZOTT PEDAGÓGUS- MUNKAKÖRÖK)

-óvodapedagógus 32
-óvodapedagógus gyakorló óvodában 24
- óvodapedagógus, fogyatékos gyermekek óvodájában [211 20
- óvodapedagógus, fogyatékos gyermekek gyakorló óvodájában 15
- nem szaktanítást végző tanító általános iskolában 22
- nem szaktanítást végző tanító gyakorló általános iskolában 14
- szaktanítást végző tanító, tanár általános iskolában 22
- szaktanítást végző tanító, tanár gyakorló általános iskolában 14
- nem szaktanítást végző osztálytanító általános iskola egésznapon (iskolaotthonos) 22



Indokolás : Lásd a T/436/49. sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja

- az Előterjesztő nem ért egyet

53

2 . Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Földeli Zoltán, Deák
Istvánné, Katanics Sándor, Mohácsi József, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., Fedor
Vilmos, Halmai Gáborné és Bókay Endre képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth András és
kévpselő társai T/436/24 . számú módosító indítványához (a T/436/37 . sz. ajánlás 32 . pontja) - a
törvényjavaslat 19. § (2) bekezdésének - a Kt. 1 . számú melléklet Harmadik rész II/6.
pontját érintően- a következő módosítását javasolja :

13

osztályában
- nem szaktanítást végző osztálytanító gyakorló általános iskola egésznapon 14
(iskolaotthonos) osztályában
- nem szaktanítást végző osztálytanító fogyatékos tanulók általános iskolája egésznapon 20
(iskolaotthonos) osztályában
- tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók általános iskolájában [21] 20
- tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók gyakorló általános iskolájában 15
- tanár középiskolában, szakiskolában 22
- tanár alapfokú művészetoktatási intézményben 22
- tanár gyakorló középiskolában, szakiskolában, alapfokú művészetoktatási intézményben 12
- tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos tanulók középiskolájában,
szakiskolájában [21] 20
- napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó tanító, tanár általános iskolában, 23
kőzépiskolában, szakiskolában
- napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó tanító, tanár gyakorló általános 20
iskolában, középiskolában, szakiskolában
- napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó tanító, tanár, gyógypedagógus 22
(terapeuta) fogyatékos tanulók általános iskolájában, középiskolájában, szakiskolájában
- szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati oktató, szakoktató, fogyatékos tanulók 25
iskolájában műhelyoktató
- kollégiumi nevelő 24
- kollégiumi nevelő gyakorló kollégiumban 22
- kollégiumi nevelő fogyatékos tanulók kollégiumában 22
- fejlesztő pedagógus iskolában 24
- fejlesztő pedagógus gyakorló és fogyatékos tanulók iskolájában 22
- pszichológus, szociálpedagógus nevelési-oktatási intézményben 26
- pszichológus, szociálpedagógus gyakorló nevelési-oktatási intézményben 20
- konduktor, logopédus nevelési-oktatási intézményben 21
- konduktor, logopédus gyakorló nevelési-oktatási intézményben 12
- könyvtárostanár (tanító) nevelési-oktatási intézményben 22
- könyvtárostanár (tanító) a gyakorló nevelési-oktatási intézményben 14
- könyvtárostanár (tanító) fogyatékos tanulók gyakorló nevelési-oktatási intézményében 21
- pszichológus, szociálpedagógus, konduktor, logopédus, pedagógus, gyógypedagógus,
gyógytestnevelö a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményben . 21
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/(2) A Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész 11/6 . pont helyébe a következő rendelkezés
lép:/

„6 . A pedagógus kötelező óráját az óvodában a gyermekekkel való közvetlen, a teljes
óvodai életet magában foglaló foglalkozásra (óvodai foglalkozások), az iskolában és a
kollégiumban a tanulókkal való közvetlen foglalkozásra (kötelező és nem kötelező tanórai
foglalkozás, egyéni foglalkozás), kollégiumi foglalkozásra, napközis és tanulószobai
foglalkozásra kell fordítani . A gyakorlati oktatásvezető és a gyakorlati oktatásvezető-helyettes a
kötelező órája keretében ellátja a tanulók gyakorlati és elméleti képzését. A tanulókkal való
közvetlen foglalkozás körébe tartozik az osztály közösségi programjainak és a tanulókkal való
egyéni törődés feladatainak [52 . § (7) bekezdés] megtartása, azoknak a szakköröknek,
érdeklődési köröknek, önképző köröknek, tanulmányi, szakmai és kulturális versenyeknek, házi
bajnokságoknak, iskolák közötti versenyeknek, továbbá más tanórán kívüli foglalkozásoknak
[53. § (2) bekezdés b)-d) pontja] megtartása, amelyeket az iskolai nem kötelező tanórai
foglalkozás időkeretének terhére szerveznek, kollégiumban a szabadidő eltöltését szolgáló és az
egyéni törődést biztosító foglalkozások [53 . § (7) bekezdés] megtartása .

A munkáltató bevezetheti a pedagógus-munkakörben a munkaidőkeret alkalmazását (Mt .
118/A . $) és ennek keretei között szervezheti meg az előírt heti kötelező óraszámnak a
munkaidőkereten belüli teljesítését ."

Indokolás: Lásd a T/436/44. sz. módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 19 . § (3) bekezdés felvezető szövegének -
a következő módosítását j avasolj a :

lép :"
„(3) A Kt. 1 . számú melléklet Harmadik rész IF9. pont helyébe a következő rendelkezés

Indokolás: Lásd a T/436/58/3 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

23 . Jauernik István és Farkas Imre képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth András és
képivselőtársai T/436/29 . számú módosító indítványához (a T/436/37 . sz. ajánlás 29 . és 34 .
pontja) - a törvényjavaslat 19 . § (5) bekezdésének - a Kt. 1 . számú melléklet Harmadik rész
11. pont 21. pontját érintően - az elhagyását javasolja:
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„[(5) A Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész 11. pontja a következő 21 . ponttal
egészül ki:

„21 . A nevelési-oktatási intézmény vezetője - a fenntartó által meghatározott
időpontig - elkészíti a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak kötelezőóra-beosztását
és megküldi a fenntartónak . A fenntartó és az intézményvezetők közösen áttekintik az
órabeosztást, és a kirendelés keretében történő foglalkoztatás [Mt . 106. §] szabályainak
alkalmazásával biztosítják az ellátatlanul maradt feladatok végrehajtását . A kirendelés
ideje egy tanítási évben nem haladhatja meg a százkilencven tanítási órát.]"

Indokolás : Lásd a T/436/42 . sz. módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

24. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 20. §-ának - a Kt. 3. számú melléklet
„Osztály, csoport létszámhatárok, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások szervezésének
rendje" 11. rész 7. pontját érintően-a következő módosítását javasolja :

/A Kt . 3. számú melléklet „ Osztály, csoport létszámhatárok, a tanórai és tanórán kívüli
foglalkozások szervezésének rendje " II. rész 7. pon ja helyébe a következő rendelkezés lép :/

„7 . Az óvodai csoportokra, iskolai osztályokra megállapított maximális létszámot
legfeljebb húsz százalékkal át lehet lépni a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál, ha az
óvodában legfeljebb két óvodai csoport, illetőleg az iskolában az adott évfolyamon [csak]
legfeljebb két iskolai osztály indul ; továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok
számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele
miatt indokolt ."

Indokolás : Lásd a T/436/56 . sz. módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

25. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 21 . § (2) bekezdésének a következő
módosítását j avasolj a :

„(2) Az e törvény 16. §-ával megállapított Kt . 1 . számú melléklet Harmadik rész „A
VEZETŐK ÉS A BEOSZTOTT PEDAGÓGUSOK KÖTELEZÓ ÓRASZÁMA" főcím „B)



1 6

PEDAGÓGUS ÉS SZAKVIZSGÁZOTT PEDAGÓGUS MUNKAKÖRÖK" alcíme és az
alcímet követő felsorolás, továbbá az 1 . számú melléklet Harmadik rész [II/1 .,] IU18 ., [11/19.]
pontja 2007. szeptember 1-jén lép hatályba ."

Indokolás : Lásd a T/436/58/4 . sz . módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért

26. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 21 . § (3) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

/(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 . §-ának (4)
bekezdéséből az"-e törvény 34. §-ának a), e), g) pontjában meghatározott feladatok ellátására -
"szöveg;"

Indokolás : Lásd a T/436/57 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője egyetért
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27.Tatai-Tóth András, dr . Szabó Zoltán, Földesi Zoltán, Katanics Sándor, Mohácsi
József, Szabó Gyula és Tóth Tiborné dr. képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth András és
képivselőtársai T/436/26 . és /27. számú módosító indítványához (a T/436/37 . sz. ajánlás 37 . és
38 . pontja) - a törvényjavaslat 21 . § (3)-(4) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/(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 ;

b) a Kt . 30. §-a (11) bekezdésének a) pontjából a „vagy a 17. § (1) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség és egyetemi, főiskolai szakirányú továbbképzés
keretében szerzett - a tevékenység folytatására jogosító -„ szöveg ;

[c) a Kt. 10. § (3) bekezdésének g) pontjában, a Kt. 14. §-a (1) bekezdésének i)
pontjában és a Kt. 19. §-a (1) bekezdésének k) pontjában a ,,jogszabályban meghatározottak
szerint az oktatási jogok miniszteri biztosához forduljon ." szöveg helyébe „az oktatási jogok
tanácsadójához" szöveg, a Kt. 94. §-ának (6) bekezdésében az „oktatási jogok miniszteri
biztosát, továbbá az Országos Köznevelési Tanács javaslatára jóváhagyja az oktatási jogok
miniszteri biztosa hivatalának költségvetését" szöveg helyébe az „oktatási jogok tanácsadóját"
szöveg lép ;]

[d)] j a Kt . 9. §-ának (11) bekezdése[ ;
e) a Kt. 93. §-a (1) bekezdésének i) pontja] .

(4) E törvény hatályba lépésének napján a Kt.10. $ (3) bekezdésének g) pontjában, a Kt .
14 . §-a (1) bekezdésének i) pontjában és aKt.19. §-a (1) bekezdésének k) pontjában a
„fogszabályban meghatározottak szerint az oktatási jogok miniszteri biztosához forduljon ."
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szöveg helyébe„az oktatási jogok biztosához"szöveg, aKt.93. §-a (1) bekezdésének i)
pontjában az „oktatási jogok miniszteri biztosának hivatalát" szöveg helyet az „oktatási jogok
biztosának hivatalát"szöveg, aKt.94. $-a (1) bekezdésének g) pontjábana„az oktatási jogok
miniszteri biztosa hivatalának"szöveg helyébeaz„az oktatási jogok biztosa hivatalának"
szöveg, aKt.94. §-ának (6) bekezdésében az„oktatási jogok miniszteri biztosát, továbbá az
Országos Köznevelési Tanács javaslatára jóváhagyja az oktatási jogok miniszteri biztosa
hivatalának költségvetését"szöveg helyébeaz„oktatási jogok biztosát"szöveg lép ; [A] a Kt .
57. §-ának (4) bekezdésében a ,foglalkozás "" szöveg helyébe, a „ nevelési program " szöveg, a
Kt . 72. §-ának (2) bekezdésében az „ Oktatási Minisztérium " szöveg helyébe az „ Oktatási és
Kulturális Minisztérium, szakképesítést tanúsító bizonyítvány esetén a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium" szöveg, a Kt . 78 . §-a (7) bekezdésének d) pontjában „az illetékes szakorvos"
szöveg helyébe „ a jogszabályban meghatározott szakértő " szöveg, a Kt . 108 . §-ának (5)
bekezdésében az „ Oktatási Minisztérium " szöveg helyébe az „ Oktatási és Kulturális
Minisztérium, szakiskolát a Szociális és Munkaügyi Minisztérium", továbbá ahol a Kt. oktatási
miniszterről rendelkezik, annak helyébe oktatási és kulturális miniszter szöveg lép ."

Indokolás: Lásd a T/436/47 . sz. módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért

28. Jauernik István és Farkas Imre képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth András és
képivselőtársai T/436/26 . számú módosító indítványához (a T/436/37 . sz. ajánlás 37. pontja) - a
törvényjavaslat 21 . § (3)-(4) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/(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) pont] ának „ az alapműveltségi vizsga, illetve " szövegrésze; a Kt. 95 . §-a (9)
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Dr. Szabó Zoltán s.k.,
az Oktatási és tudományos

bizottság elnöke

Varga Mihály s .k.,
a Költségvetési, pénzügyi

és számvevőszéki bizottság elnöke

1 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 ;

[b) a Kt. 30. §-a (11) bekezdésének a) pontjából a „vagy a 17. § (1) bekezdésében
meghatározott végzettség, szakképzettség és egyetemi, főiskolai szakirányú továbbképzés
keretében szerzett - a tevékenység folytatására jogosító -„ szöveg ;]

[c)] 1b) a Kt . 10 . § (3) bekezdésének g) pontjában, a Kt . 14. §-a (1) bekezdésének i)
pontjában és a Kt . 19. §-a (1) bekezdésének k) pontjában a „jogszabályban meghatározottak
szerint az oktatási jogok miniszteri biztosához forduljon . " szöveg helyébe „az oktatási jogok
tanácsadójához" szöveg, a Kt . 94. §-ának (6) bekezdésében az „oktatási jogok miniszteri
biztosát, továbbá az Országos Köznevelési Tanács javaslatára jóváhagyja az oktatási jogok
miniszteri biztosa hivatalának költségvetését" szöveg helyébe az „oktatási jogok tanácsadóját"
szöveg lép ;

[d)] j a Kt . 9. §-ának (11) bekezdése ;
[e)]

	

aKt. 93. §-a (1) bekezdésének i) pontja.

Megiegyzés : Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 6. számú pontjában foglaltakkal .

Indokolás : Lásd a T/436/38/2 . sz. módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya

Balog Zoltán s.k.,
az Emberi jogi, kisebbségi,

civil- és vallásügyi bizottság elnöke

Jauernik István s.k.,
az Önkormányzati és területfejlesztési

bizottság elnöke
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