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Módosító javaslat

Dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

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

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 19 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„19. §

Az Nkt . 98. §-a a következő (14)—(15) bekezdéssel egészül ki :

„(14) Ha a tantárgy vagy a tantárgyi modul vonatkozásában nincs megfelel ő hazai felsőfokú
képzés, vagy megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógussal nem tudják ellátni a
feladatot, az iskolában az adott tantárgy, tantárgyi modul tanítására határozatlan id őre
alkalmazható, valamint az adott tantárgy, tantárgyi modul vonatkozásában az érettségin
vizsgáztató tanár lehet az is, aki a Nemzeti alaptantervben az adott pedagógiai szakaszban a z
érintett műveltségi terület, több műveltségi terület vagy tantárgyi tartalom összevonásáva l
kialakított komplex tantárgy vagy tantárgyi modul [(tánc és dráma, hon- és népismeret ,
egészségtan, mozgókép- és médiaismeret, etika, társadalomismeret stb .)] esetében az
adott komplex tantárgyba, tantárgyi modulba bevont bármely műveltségi terület, tantárgy
tanítására feljogosító szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, valamint

a) a tantárgynak, tantárgyi modulnak megfelel ő szakirányú továbbképzésben szerzett
szakképzettséggel rendelkezik, vag y

b) az a) pontban meghatározott szakirányú továbbképzés hiányában legalább százhúsz
órás pedagógus-továbbképzés keretében elsajátította az adott tantárgy, tantárgyi modul
oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket .

(15) Szakképző iskolában tanított szakmai tantárgy, tantárgyi modul esetén, ha a tantárg y
vagy a tantárgyi modul vonatkozásában nincs megfelel ő hazai felsőfokú képzés, az adott
tantárgy, tantárgyi modul tanítására határozatlan id őre alkalmazható, valamint az érettségin



vizsgáztató tanár lehet az is, aki a szakmai tantárgynak megfelel ő szakmai területen szakmai
tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik . "

Indokolá s

Törvényben legfeljebb tételes felsorolásnak van helye, példálódzó felsorolásokat nem szoká s
alkalmazni .
Mindezen felül a módosító javaslat egy hiányzó jelet pótol .

Budapest, 2013 . április 15 .
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