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Oktatási, Tudományos és Kutatás i
Bizottság

Bizottsági módosító javasla t
Kövér László úr ,
az Országgyűlés elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szól ó
T/13091 . számon benyújtott törvényjavaslathoz az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján az
Oktatási, Tudományos és Kutatási Bizottság a következ ő

bizottsági módosító javaslato t
terjeszti elő :

A törvényjavaslat 10 . alcíme a következő 38 . §-sal egészül ki :

„38.§

Az Nkt . 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„80.§ (1) Az oktatásért felelős miniszter az országos mérési feladatok keretében
gondoskodik a nevelési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai tevékenység mérésér ő l ,
értékeléséről . Az alapkészségek, képességek országos mérésének minden tanévben ki kell
terjednie a köznevelés hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamán minden tanuló esetébena
szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődésének vizsgálatára . Az iskola vezetője,a
tanuló és a pedagógus - jogszabályban meghatározottak szerint - vesz részt az országos mérés-
értékelés feladatainak végrehajtásában .

(2) Az országos mérés, értékelés összesített és intézményekre vonatkozó eredményét az
oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni, és a mérés ,
értékelés során szerzett intézményi szintű adatokat a további feldolgozhatóság céljábó l
hozzáférhetővé kell tenni .

(3) Az országos mérés-értékeléshez központilag elkészített, mérési azonosítóval ellátot t
dokumentum alkalmazható, amelyen nem szerepelhet olyan adat, amelyb ől a kitöltő tanuló
azonosítható . A tanulói teljesítmény mérése és értékelése céljából az országos mérés-értékelé s
során keletkezett, a tanulók teljesítményének értékelésével kapcsolatos adatok feldolgozhatók ,
s e célból a mérési azonosítóval ellátott dokumentumok átadhatók a hivatal részére .

(4) Az átadott dokumentumhoz személyazonosításra alkalmatlan módon a hivatalban
kapcsolni lehet az önkéntes adatszolgáltatás útján gyűjtött, a tanuló szociális helyzetére,a
tanulási és életviteli szokásaira, a szülők iskolázottságára, foglalkozására vonatkozó adatokat .
A keletkezett adatokat az intézmény nem ismerheti meg.



(5) A mérési rendszerben használt mérési azonosítóval a hivatal egyéni szinten, d e
személyazonosításra	 alkalmatlan módon, a köznevelési 	 és	 felsőoktatási	 intézmények
hatékonyságának elemzése céljából közvetlenül összekapcsolhatja a tanuló mérési, illetv e
egyéb iskolai, érettségi, középfokú és felsőoktatási felvételi teljesítményére, eredményére ,
valamint egyéb a köznevelési	 és	 felsőoktatási	 továbbhaladására vonatkozó, 	 általa
nyilvántartott adatokat .

(6) Az (1) bekezdés alapján lefolytatott országos mérések, értékelések során az érintet t
tanulónál minden esetben azt a mérési azonosítót kell alkalmazni, amelyet az általa els ő
alkalommal kitöltött dokumentumon alkalmaztak .

(7) A személyazonosításra alkalmas módon tárolt adatok csak az iskolán belü l
használhatók fel, a tanuló fejl ődésének figyelemmel kísérése, a fejl ődéshez szükséges
pedagógiai intézkedések kidolgozása és megvalósítása céljából . A személyazonosításra
alkalmas módon tárolt, a tanuló fejlődésének figyelemmel kísérésére vonatkozó adatoka
szülő egyetértésével átadhatók a pedagógiai szakszolgálat részére a tanuló fejl ődésének
meálla.ításával ka•csolatos el'árásban történ ő felhasználás célára .

(8) A hivatal az országos mérés-értékelésnek a tanulóra vonatkozó feldolgozott adatait a
honlapján az érintett tanuló és szülője részére hozzáférhetővé teszi ."

(9) Az oktatásért	 felelő s	 miniszternek a tanév rendjérő l	 szóló	 rendeletében
meghatározott mérési időszakban tanévenként, az iskola 1-4. évfolyamán tanulók kivételével ,
valamennyi évfolyamon megszervezi a nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerint
tanulók bevonásával a tanuló fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát . Az
érintett tanuló fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskolai testnevelés
tantárgyat tanító pedagógusvégzi.'

Indokolá s

A módosító javaslat az Oktatási Hivatal számára lehet ővé teszi, hogy személyazonosításra
alkalmatlan módon, elemzési céllal összekapcsolhatók legyenek a tanuló mérési, illetve egyé b
iskolai, érettségi, középfokú és fels őoktatási felvételi teljesítményére, eredményére, valamint
egyéb a köznevelési és felsőoktatási továbbhaladására vonatkozó, általa nyilvántartott adatok .
Ezáltal hosszabb időtáv áttekintése alapján válik lehetővé az oktatási rendszer egészér e
vonatkoztató szakmai következtetések leszűrése .

Budapest, 2013 . december 4 .
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