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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Kjt. 93/A. §
Módosítás jellege: módosítás

„Azon  felsőoktatási  intézményben  közalkalmazotti  jogviszonyban  álló  tanárokat,  akik  2018.
[szeptember]január 1-jéig  az  oktatás  szabályozására  vonatkozó és  egyes  kapcsolódó  törvények
módosításáról szóló 2017. évi …. törvény által megállapított 79/D. § (3a) bekezdésében foglaltak
alkalmazásával megfelelnek a magasabb fizetési fokozatba sorolás feltételeinek, legkésőbb 2018.
[szeptember]január 1-jén át kell sorolni.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. §
Módosítás jellege: elhagyás

[10. §

Az Nkt.  47. § (9) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a
következő d) ponttal egészül ki:
(A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben)

„c) az enyhe értelmi fogyatékos tanulók idegen nyelv oktatását elláthatja gyógypedagógus
végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá „komplex” típusú felsőfokú államilag elismert

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkező pedagógus,
d) az enyhe értelmi fogyatékos és a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók rajz, testnevelés,
technika, ének-zene, etika és az egyes kerettantervek által tartalmilag ezekkel egyenértékű
tantárgyak oktatását elláthatja a tantárgynak megfelelő szakos tanár is.”]

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. §
Módosítás jellege: elhagyás

[19. §

Az Nkt. 99. §-a következő (16)-(18) bekezdéssel egészül ki:

„(16) Ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel
nem tölthető be, akkor a megfelelő pedagógus szakképzettség megszerzéséig, de legfeljebb egy
alkalommal,  vagy  több egymást  követő  jogviszony  esetén  mindösszesen öt  évig  határozott
időre foglalkoztatható az is, aki

a) a tantárgynak megfelelő szakmai tanár felsőfokú végzettségi szinttel és szakképzettséggel,
b)  felsőfokú  végzettségi  szinttel  és  a  tantárgynak  megfelelő,  felsőoktatásban
természettudomány képzési területen szerzett szakképzettséggel,
c) alapfokú művészeti iskolában felsőoktatásban művészet képzési terület szakján szerzett
művészeti  tárgynak  megfelelő  felsőfokú  végzettségi  szinttel  és  előadóművész
szakképzettséggel

rendelkezik, feltéve, hogy vállalja a megfelelő tanári szakképzettség megszerzését.

(17)  A tánc  és  dráma  tantárgyat  9-12.  évfolyamon taníthatja  az  is,  aki  magyar nyelv  és
irodalom  szakos  tanári  szakképzettséggel  rendelkezik,  valamint  elsajátította  a  tantárgy
oktatásához  szükséges  elméleti  és  módszertani  ismereteket  a  98.  §  (14)  bekezdés  szerinti
továbbképzésben  vagy  a  tantárgy  szakirányának  megfelelő  felsőfokú  végzettséggel  és
szakképzettséggel is rendelkezik.

(18) Alapfokú művészeti iskolában az azonos tanszakhoz tartozó tantárgyakat taníthatja az is,
aki bármely, az adott tanszakhoz tartozó tantárgy tanításához megfelelő felsőfokú végzettségi
szinttel  és  szakképzettséggel  rendelkezik,  és  vállalja,  hogy  a  98.  §  (14)  bekezdés  szerint
elsajátítja a tantárgy tanításának módszertanát. E bekezdésben foglaltak szerint legfeljebb
egy alkalommal, vagy több egymást követő jogviszony esetén mindösszesen öt évig határozott
időre foglalkoztatható az is, aki vállalja a megfelelő tanári szakképzettség megszerzését.”]

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § 5. pont
Módosítás jellege: elhagyás

[5. 56. § (1) bekezdésében
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a) a „tanulót” szövegrész helyébe a „sajátos nevelési igényű tanulót”,
b) a „véleménye” szövegrész helyébe a „szakértői véleménye”,]

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § 7. pont
Módosítás jellege: módosítás

7.  62.  §  (6)  bekezdésében  a  „megtartása”  szövegrész  helyébe  a  „megtartása,  továbbá  heti
legfeljebb  [két]négy óra időtartamban osztályfőnöki,  kollégiumi tanulócsoport-vezetői,  vagy a
munkaközösség-vezetéssel  összefüggő,  heti  legfeljebb  [egy]kettő óra  időtartamban  a  tanulók
nevelési-oktatási  intézményen  belüli  önszerveződésének  segítésével  összefüggő  feladatok
ellátása”,

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § (1) bekezdés - Nftv. 115. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(6)  E  törvénynek  –  az  oktatás  szabályozására  vonatkozó  és  egyes  kapcsolódó  törvények
módosításáról szóló 2017. évi … törvénnyel megállapított – 28. § (1a) bekezdése alkalmazása során
azon  tanársegédeket,  akik  2018.  [szeptember]január 1-jéig  megfelelnek  a  foglalkoztatási
követelményrendszerben  meghatározott  feltételeknek  és  doktori  fokozattal  legalább  három  éve
rendelkeznek, legkésőbb 2018. [szeptember]január 1-jén adjunktusi munkakörbe kell átsorolni.”

Indokolás 

Általános indokolás

A pedagógus  szakma presztizsének emelése  a  kormányzat  egyik  kiemelt  propaganda  eleme.
Ennek  dacára  a  benyújtott  törvénymódosítások  a  szakmai  presztizs  további  csökkenését
eredményeznék, mert ezúttal  igen jelentősen enyhítenének az egyes feladatokhoz kapcsolódó
képesítési  feltételeken.  Emellett  éppen  a  leghátrányosabb  helyzetben  levő  tanulók  számára
jelentene komoly nehézséget  a  jogszabály változatlan formában történő elfogadása.  Ezért  az
alábbi módosítások elfogadására teszünk javaslatot.

1., 6. 

A kinevezéseket  célszerű  minél  hamarabb  végrehajtani,  ráadásul  életszerűbb  a  költségvetési
ciklusokhoz, mintsem az egyetemi szemeszterekhez kötni az intézkedést .

2. 
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Ezzel  a  módosítással  a  kormány  gyakorlatilag  lemondana  az  érintett  gyerekek  szakszerű
ellátásáról, ezért ennek a szakasznak a törlése feltétlenül szükséges.

3. 

A gyerekekkel foglalkozó pedagógusok esetében alapvető elvárás, hogy megfelelő tudással és
ismerettel legyenek felvértezve. A tervezett módosító javaslat az oktatás minőségének romlását
eredményezné,  így  annak  elhagyását  javasoljuk.  A  pedagógushiányt  inkább  a  megfelelő
képzettségű,  de  már  nyugdíjas  pedagógusok  foglalkoztatására  vonatkozó  szabályok
módosításával kellene kezelni.

4. 

A  felmentések  alkalmazása  pedagógiai  szempontból  indokolt,  így  a  fogalom  szűkítése
hátrányosan érintené azokat a gyerekeket, akik eddig ezt a felmentést megkapták.

5. 

A  módosítás  méltatlan  helyzetbe  hozza  az  osztályfőnöki  feladatokat,  a  munkaközösség-
vezetésével  összefüggő  feladatokat,  valamint  a  diákmozgalmat  segítő  feladatokat  ellátó
feladatokat  ellátó  pedagógusokat.  Tekintettel  arra,  hogy  a  neveléssel-oktatással  lekötött
munkaidőben elrendelhető feladatok törvényben szabályozottak, továbbá annak érdekében, hogy
az eredeti jogalkotói szándéknak megfelelő egyértelmű értelmezés alakuljon ki,  szükséges az
ésszerű időtartamok törvényi szabályozása.
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