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Kapcsolódó módosító javaslat

Kövér Lászl ó
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !
A Házszabály 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a nemzeti köznevelésr ől szóló T/4856.
számú törvényjavaslathoz a T/4856/256 . számon benyújtott módosító javaslathoz kapcsolódv a
a következő
kapcsolódó módosító javasla t
terjesztem elő:
A törvényjavaslat 23 .§-ának (5)-(6) bekezdése az alábbiak szerint módosul :, egyben új (7)
bekezdéssel egészül k i
„(5) Újonnan induló nevelés, oktatás, képzés esetében a kérelemhez csatolni kell a nevelő és
oktató munkához szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtésének külö n
jogszabályban meghatározott ütemtervét . A kérelem és mellékletei jogszabályban
meghatározott adattartalommal nyújthatók be .
(6) Az engedély kiadásáról az intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal dönt . A
kormányhivatal a (7) bekezdés a) pontja, (8) bekezdés b) pontja tekintetében köteles szakértői
véleményt beszerezni . A szakért ői véleményt nevelési-oktatási intézmény és pedagógia i
szakszolgálati intézmény esetében köznevelési szakért ő, pedagógiai-szakmai szolgáltató
intézmény esetében az oktatásért felel ős miniszter által kijelölt háttérintézmény helyszíni
vizsgálat nyomán adja ki. A kormányhivatal a szakértői vélemény alátámasztásáraa
szakértőtő l képi dokumentáció benyújtását is kérheti .
(7) A kormányhivatal szükség esetén vizsgáltatot kezdeményez annak meállapítására, hogy
az intézmény közegészségügyi balesetvédelmi és tűzvédelmi szempontból megfelel-ea
fogszabályoknak.
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Indokolá s
Rendkívül fontos a helyszíni vizsgálat el őírása. Számos magániskola esetében alapos okka l
felmerül a gyanú, hogy a szakért ő nem járt a helyszínen, nem elfogulatlan, ezért véleménye
megalapozatlan . Ha köteles digitális fotón dokumentálni a tapasztaltakat, az csökkenti a
visszaélés lehetőségét. Ez egyben kés őbb bizonyító erej ű anyag is jogviták esetére .
Indokolt annak vizsgálata, hogy a magánintézmény közegészségügyi, baleset- és t űzvédelmi
szempontból alkalmas-e iskolának . Ezzel kisz űrhetők az olyan iskolaindítás i
kezdeményezések, amikor a használni tervezett épület leromlott állapotú, festetlen ,
egészségtelen, nem tűz- és balesetvédelmi szempontból nem biztonságos . Nem egy esetben
nyilatkozik ma például a bérbeadó intézményfenntartó önkormányzat is erről
megalapozatlanul (pl . nyilatkozatával közvetve azt állítván, hogy a bérbe adott általáno s
iskolai termeinek bútorzata, felszereltsége alkalmas középiskolai, netán szakképzési célra) .
Budapest, 2011 . november 30 .
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