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Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló törvényjavaslat

(T/15376. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot fogalmazott meg.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – a támogatott képviselői módosító javaslatokat,
valamint az általa megfogalmazott módosítási javaslatokat magába foglaló, a részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. 05. 08. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítések:
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Nftv.: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
Nkt.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/15376/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Kjt. 93/A. §
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A Kjt. a következő 93/A. §-sal egészül ki:

„93/A. §

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.”

T/15376/3/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 5., 12., 16., 18., 21. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dúró Dóra (Jobbik)
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Módosítópont: T/15376/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (2) bekezdés - Nkt. 4. § 15a. pont
Módosítás jellege: módosítás

6. §

(2) Az Nkt. 4. §-a a következő 15a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)

„15a. külföldi iskolai kirándulás: azonos nevelési-oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban
álló  legalább  hét  tanuló  részvételével,  a  nevelési-oktatási  intézménnyel  foglalkoztatási
jogviszonyban  pedagógus  vagy  nevelő  oktató  munkát  közvetlenül  segítő  munkakörben
foglalkoztatott  személy  felügyeletével  [megszervezett]- a  [szomszédos  államokban  élő
magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó]Határtalanul! program
keretében megszervezett,  egyes külföldi államok területére irányuló kirándulások kivételével -
külföldi állam területére [irányuló]szervezett térítésköteles kirándulás,”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Kunhalmi Ágnes (MSZP)
Módosítópont: T/15376/11/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. §
Módosítás jellege: elhagyás

[7. §

Az Nkt. 27. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7)  A beilleszkedési,  tanulási,  magatartási  nehézség vagy a  sajátos  nevelési  igény  miatt  a
szakértői  bizottság  véleménye  alapján,  vagy  súlyos  betegség  miatt  magántanulóként
tanulmányokat  folytatók  egyéni  foglalkozás  keretében  történő  felkészítésére  az  iskolának
tanulónként az osztályok heti időkeretén felül átlag heti tíz óra áll a rendelkezésre. A sajátos
nevelési  igény  miatt  magántanulóként  tanulmányokat  folytató  tanulók  esetében  az  e
bekezdésben meghatározott  időkereten belül  kell  biztosítani  az egészségügyi  és  pedagógiai
célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat. Az időkeret az egyes hetek és tanulók között
átcsoportosítható.”]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
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Benyújtó: Kunhalmi Ágnes (MSZP)
Módosítópont: T/15376/14/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. §
Módosítás jellege: elhagyás

[9. §

Az Nkt. 44. § (5) bekezdése a következő s) ponttal egészül ki:
[A (3) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilvántartás (a továbbiakban: tanulói nyilvántartás) a
gyermek, tanuló]

„s) azon adatát, hogy melyik évfolyamon, mely országban vett részt a 9. § (4) bekezdése
alapján szervezett határon túli kiránduláson”

(tartalmazza.)]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/15376/3/2.
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
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.”]

T/15376/3/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 5., 12., 16., 18., 21. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Kunhalmi Ágnes (MSZP)
Módosítópont: T/15376/13/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. §
Módosítás jellege: módosítás

10. §

Az Nkt. 47. § (9) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő
[d)]d)-e) 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
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.
e)  a  c)-d)  pontban  foglaltak  akkor  alkalmazhatók,  ha  a  feladat  megfelelő  végzettséggel  és
szakképzettséggel  rendelkező  óraadóval  sem látható  el.  Ha az  óraadó  nyugdíjasnak minősül,
foglalkoztatására  az  óraadói  foglalkoztatás  korlátozására  vonatkozó  rendelkezéseket  nem kell
alkalmazni.”

T/15376/13/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai és nyelvhelyességi szempontból pontosításra 
került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Dr. Pósán László (Fidesz)
Módosítópont: T/15376/9/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § - Nkt. 47. § (9) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

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)
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„c)  az  enyhe  értelmi  fogyatékos  tanulók  idegen  nyelv  oktatását  elláthatja  gyógypedagógus
végzettséggel  és  szakképzettséggel,  továbbá  „komplex”  típusú  felsőfokú  államilag  elismert
nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkező pedagógus,
d)  az  enyhe  értelmi  fogyatékos  [és  ]tanulók  rajz,  testnevelés,  technika,  ének-zene,  etika,  a
középsúlyos  értelmi  fogyatékos  tanulók  rajz,  [testnevelés,  ]technika,  ének-zene,  etika,
[és]valamint az egyes kerettantervek által tartalmilag ezekkel egyenértékű tantárgyak oktatását
elláthatja a tantárgynak megfelelő szakos tanár is.”

T/15376/9/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
7., 15., 20., 22. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Dúró Dóra (Jobbik)
Módosítópont: T/15376/16/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § - Nkt. 47. § (9) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

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
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 - amennyiben a munkakör gyógypedagógussal nem tölthető be - elláthatja a
tantárgynak megfelelő szakos tanár is.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Kunhalmi Ágnes (MSZP)
Módosítópont: T/15376/15/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § - Nkt. 57. § (1) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

11. §

Az Nkt. 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha – az e bekezdésben foglalt kivétellel
– az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Az egyéni előrehaladású nevelés és
oktatásban  részt  vevő  tanuló  esetében  az  előírt  tanulmányi  követelményeket  az  e  törvény
felhatalmazása  alapján  kiadott  miniszteri  rendeletben  meghatározott  évfolyam  végéig  kell
teljesíteni.  Ha  a  tanuló  beilleszkedési,  tanulási,  magatartási  nehézséggel  küzd,  nem  utasítható
évfolyamismétlésre a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározott tantárgyból.  Az e
tantárgyból kapott minősítés nem vehető figyelembe a tanulmányi átlag meghatározásánál, illetve a
középiskolai  felvételi  eljárásban.  A szakértői  bizottság  szakértői  véleménye  alapján  a  tanulót
mentesíteni kell az érettségi vizsga írásbeli vagy szóbeli része alól. Az  iskola igazgatója a szülő
kérésére  legfeljebb egy alkalommal  engedélyezheti  az  iskola  első  évfolyamának megismétlését,
akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben
csak  a  megismételt  évfolyamról  kap  bizonyítványt  a  tanuló.  Középfokú  iskolai  tanulmányok
folytatása esetén a sikeresen teljesített kilencedik évfolyam megismétlését az iskola igazgatója a
tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal akkor engedélyezheti, ha
arra a gimnáziumi nevelés-oktatásba vagy az iskolai rendszerű szakképzésbe történő bekapcsolódás
vagy másik szakképesítés megszerzésére irányuló tanulmányok folytatása vagy másik tanulmányi
terület választása miatt van szükség.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Dúró Dóra (Jobbik)
Módosítópont: T/15376/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § - Nkt. 77. § (8) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

15. §

Az Nkt. 77. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az oktatási jogok biztosa
d) nem járhat el olyan ügyben, amelyben tőle pártatlan  [magatartás tanúsítása ]feladatellátás
nem elvárható,”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem nyilatkozott
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Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Dúró Dóra (Jobbik), Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: T/15376/8/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. §
Módosítás jellege: elhagyás

[18. §

Az Nkt. 97. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló, akit 2018. augusztus
31.  napjáig  a  szakértői  bizottság  szakértői  véleménye  alapján  egyes  tantárgyakból,
tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól mentesítettek, a mentesítés időtartamának
félbeszakadása nélkül,  középfokú iskolai tanulmányainak befejezéséig egyes tantárgyakból,
tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól mentesülhet. Az e bekezdésben foglaltakra
az 56. § (1) és (2) bekezdésben foglalt szabályok értelemszerűen alkalmazandóak.”]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/15376/3/3.
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.
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(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.”]

T/15376/3/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 5., 12., 16., 18., 21. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Kunhalmi Ágnes (MSZP)
Módosítópont: T/15376/10/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. §
Módosítás jellege: módosítás

19. §

Az Nkt. 99. §-a következő [(16)-(18)](16)-(19) 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
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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.

(19) A (16)-(18) bekezdésben foglaltak akkor alkalmazhatók, ha a feladat óraadóval sem látható el.
Ha  az  óraadó  nyugdíjasnak  minősül,  foglalkoztatására  az  óraadói  foglalkoztatás  korlátozására
vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.”

T/15376/10/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai és nyelvhelyességi szempontból pontosításra 
került. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Dúró Dóra (Jobbik)
Módosítópont: T/15376/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § - Nkt. 99. § (17) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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.

10



(17)  [A ]Ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel
nem tölthető be, akkor 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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Dr. Pósán László (Fidesz)
Módosítópont: T/15376/9/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § 2. pont
Módosítás jellege: elhagyás

20. §

Az Nkt.
[2.  20.  §  (9)  bekezdésében  az  „–  az  országos  és  megyei  szakértői  bizottsági  feladatok
kivételével –” szövegrész helyébe a „– a szakértői bizottsági feladatok kivételével –”,]

szöveg lép.

T/15376/9/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
7., 15., 20., 22. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/15376/3/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § 5. pont
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Módosítás jellege: elhagyás

20. §

Az Nkt.
[5. 56. § (1) bekezdésében

a) a „tanulót” szövegrész helyébe a „sajátos nevelési igényű tanulót”,
b) a „véleménye” szövegrész helyébe a „szakértői véleménye”,]

szöveg lép.

T/15376/3/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 5., 12., 16., 18., 21. 

Megjegyzés: A T/15376/3/4. sz. és T/15376/4/1. sz. módosító indítványok egymással szöveg 
szerint azonosak, de a tartalmi összefüggésekre tekintettel külön pontban szerepelnek. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Ikotity István (LMP)
Módosítópont: T/15376/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § 5. pont
Módosítás jellege: elhagyás

20. §

Az Nkt.
[5. 56. § (1) bekezdésében

a) a „tanulót” szövegrész helyébe a „sajátos nevelési igényű tanulót”,
b) a „véleménye” szövegrész helyébe a „szakértői véleménye”,]

szöveg lép.

Megjegyzés: A T/15376/3/4. sz. és T/15376/4/1. sz. módosító indítványok egymással szöveg 
szerint azonosak, de a tartalmi összefüggésekre tekintettel külön pontban szerepelnek. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/15376/3/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § 7. pont
Módosítás jellege: módosítás

20. §

Az Nkt.
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”,

szöveg lép.

T/15376/3/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 5., 12., 16., 18., 21. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 19.
Benyújtó: Kunhalmi Ágnes (MSZP)
Módosítópont: T/15376/12/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § 7. pont
Módosítás jellege: módosítás

20. §

Az Nkt.
7. 62. § (6) bekezdésében a  [„megtartása” ]„megtartása rendelhető el”  szövegrész helyébe a
[„megtartása]"megtartása rendelhető el, továbbá  [heti ]el kell rendelni  legfeljebb  heti  két óra
időtartamban  az  osztályfőnöki,  a  kollégiumi  tanulócsoport-vezetői,  vagy  a  munkaközösség-
vezetéssel összefüggő feladatok, heti legfeljebb egy óra időtartamban a tanulók nevelési-oktatási
intézményen  belüli  önszerveződésének  segítésével  összefüggő  feladatok  [ellátása”,]ellátását,
értelemszerűen  alkalmazva  e  rendelkezéseket  a  (8)-(10)  és  a  (12)-(13)  bekezdés  alapján
foglalkoztatott pedagógusok esetében.

szöveg lép.
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 20.
Benyújtó: Dr. Pósán László (Fidesz)
Módosítópont: T/15376/9/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § - Nftv. 103. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

34. §

Az Nftv. 103. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmények [–a tanárképző központon keresztül
–részt  ]részt  vesznek  a  pedagógus-továbbképzésben[  és  a  pedagógiai  kutatásokban].  Állami
felsőoktatási  intézményben  a  pedagógus-továbbképzés  igazgatási  jellegű  koordinációjának
biztosítása a kancellár feladata.”

T/15376/9/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
7., 15., 20., 22. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 21.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/15376/3/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § (1) bekezdés - Nftv. 115. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

38. §

(1) Az Nftv. 115. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5)  E  törvénynek  –  az  oktatás  szabályozására  vonatkozó  és  egyes  kapcsolódó  törvények
módosításáról szóló 2017. évi … törvénnyel megállapított – 12. § (7) bekezdés e) pontja alapján
2019. június 30-ig a szenátust meg kell választani.

(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
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követelményrendszerben  meghatározott  feltételeknek  és  doktori  fokozattal  legalább  három  éve
rendelkeznek, legkésőbb 2018. [szeptember]január 1-jén adjunktusi munkakörbe kell átsorolni.”

T/15376/3/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 5., 12., 16., 18., 21. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 22.
Benyújtó: Dr. Pósán László (Fidesz)
Módosítópont: T/15376/9/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A 7. §, a [20. § 2. pontja, a ]21. § 1. pontja 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

T/15376/9/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
7., 15., 20., 22. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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