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Tisztelt Elnök Úr !

A nemzeti köznevelésről szóló 2011 . évi CXC. törvény módosításáról szóló T/10571 .
számon benyújtott törvényjavaslathoz az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994 .
(IX. 30 .) Ogy. határozat 94 .§ (1) bekezdése alapján következő

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 3 . § (1) bekezdésében az Nkt . 19. § (3) bekezdése az alábbiak szerin t
módosul :

„(1) Az Nkt . 19 . § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(3) A pedagógiai-szakmai szolgáltatás országosan egységes szakmai irányítás mellett

a) az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében ,
b) az egyházi vagy más nem állami, nem települési önkormányzati nevelési-oktatás i

intézményfenntartók által fenntartott pedagógiai intézetben, továb b
c) [jogszabályban meghatározott feltételek esetén az abban meghatározott eljárás i

rendben] az adott szolgáltatásra vonatkozó képesítési 	 előírások megtartásával az
oktatásért felelős miniszter engedélyével nem köznevelési intézményfenntartóként, illetv e
nem köznevelési intézményként működő gazdálkodó szervezet vagy költségvetési szer v
által nyújtható . ”

2. A törvényjavaslat 16.§ ában az Nkt. 94 . § (1) bekezdés n) pontja az alábbiak szerint
módosul :

„Az Nkt. 94. § (1) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(Felhatalmazást kap az oktatásért felel ős miniszter, hogy)
„n) az országos szaktanácsadói tevékenység keretében megszervezésre kerül ő, nem
tantárgyhoz, nem szakterülethez kötődő szaktanácsadói feladatokat, azok megszervezését,
valamint az országos szaktanácsadói tevékenységhez kapcsolódó további szakmai
követelményeket, a nem tantárgyhoz, nem szakterülethez kötődő országos pedagógiai -
szakmai szolgáltatások körét, területeit, megszervezését, az országos pedagógiai-szakma i
szolgáltatásban való részvétel feltételeit, az állami köznevelési közfeladat-ellátás



keretében pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat nyújtó intézmény kijelölését . [a
pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó és pedagógiai intézetnek nem minősülő
szervezetek pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban történ ő közreműködéséhez
szükséges engedély kiadásának feltételeit és eljárásrendjét .] "

(rendeletben állapítsa meg.)"

Indokolá s

A módosítás megszüntet egy szabályozási redundanciát, hiszen a szolgáltatások nyújtásának
követelményeit a 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet már tartalmazza.

Budapest, 2013 . április 15 .
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