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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014.  (II.  24.)  OGY  határozat  46.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  az  oktatás  szabályozására
vonatkozó  és  egyes  kapcsolódó  törvények  módosításáról szóló  T/15376.  számú
törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 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  ]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.”



Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 11. §
Módosítás jellege: kiegészítés

11. §

Az Nkt. a következő 56/A. §-sal egészül ki:

„  56/A. §

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók a szakértői bizottság
szakértői véleménye alapján fejlesztő foglalkoztatásban és az e törvényben, továbbá jogszabályban
meghatározott kedvezményekben részesülnek.”

Módosítópont sorszáma: 3.
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,”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § 1. pont
Módosítás jellege: módosítás

20. §

Az Nkt.
1.  19.  §  (5)  bekezdésben az  [„önkormányzati” ]„Az önkormányzati”  szövegrész helyébe  [a
„nem ]az „A nem állami”,

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § 2. pont
Módosítás jellege: elhagyás
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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.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § 4. pont
Módosítás jellege: módosítás

20. §

Az Nkt.
4. 47. § (9) bekezdés a) pontjában az „a sajátos nevelési [igény típusának” ]igény” szövegrész
helyébe az „a c) és d) [pontjában]pontban, valamint a 3. mellékletben foglalt kivétellel a sajátos
nevelési igény”,

szöveg lép.

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

20. §

Az Nkt.
7. 62. § (6) bekezdésében a [„megtartása” ]„rendelhető el” szövegrész helyébe a [„megtartása,
továbbá  heti  ]„rendelhető  el,  amelybe  bele  kell  számítani  legfeljebb  [két  ]heti  két-két  óra
időtartamban a pedagógus által ellátott osztályfőnöki, kollégiumi, tanulócsoport-vezetői, vagy [a
munkaközösség-vezetéssel]munkaközösség  vezetéssel összefüggő feladatok,  [heti]továbbá
legfeljebb  heti  egy  óra  időtartamban  a  tanulók  nevelési-oktatási  intézményen  belüli
önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok  [ellátása”,]időtartamát. E szabályokat kell
alkalmazni  abban  az  esetben  is,  ha  e  törvény  egyes  pedagógus  munkakörök  esetében  az  e
bekezdésben  foglaltaktól  eltérően  határozza  meg  a  munkaidő  egyes  feladatokra  fordítandó
részeinek arányát.”,

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § - Nftv. 103. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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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.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(4) Az Nftv. 115. §-a a következő (18a) bekezdéssel egészül ki:

„  (18a)  A  Pallasz  Athéné  Egyetem  2017.  augusztus  1.  napjától  Neumann  János  Egyetem
megnevezéssel működik.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § 16. pont
Módosítás jellege: módosítás

40. §

Az Nftv.
16. 114/D. § (1) bekezdésében az „E törvénynek a 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított
85/A. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „ A 85/A. § (1) bekezdése”,

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § új 17. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

40. §

Az Nftv.
17. az 1. melléklet C:39-es mezőjében a "Pallasz Athéné" szövegrész helyébe a "Neumann János"

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § (2) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

43. §

(1) Ez a törvény – a (2)-(6) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő nyolcadik
napon lép hatályba.

(2) A 3-5. §, a 40. § 11. pontja, a 40. § 17. pontja és a 41. § [g]g), h) és j) pontja 2017. augusztus 1-
jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 13.
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.

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 14.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
1. § - Kjt. 79/D. § (3a) 
bekezdés

…intézményben [pedagógus munkakörben ]
pedagógus-munkakörben foglalkoztatásra …

2.
3. § - NKE tv. 21/A. § (5) 
bekezdés

…(4)-(6) [bekezdéseit]bekezdését,…

3. 4. § - NKE tv. 53. § …évi ... törvénnyel …

4.
4. § - NKE tv. 53/A. § (1) 
bekezdés

…2.[ törvénnyel ]-vel megállapított …

5.
4. § - NKE tv. 53/A. § (2) 
bekezdés

…2.[ törvénnyel ]-vel megállapított …

6.
6. § (2) bekezdés - Nkt. 4. § 
15a. pont

…jogviszonyban [pedagógus]pedagógus- vagy…

7.
10. § - Nkt. 47. § (9) bekezdés
c) pont

…elismert [nyelvvizsga bizonyítvánnyal ]
nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy …

8. 11. § - Nkt. 57. § (1) bekezdés …előrehaladású [nevelés]nevelésben és…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

9. 14. § - Nkt. 75. § (1) bekezdés
…nevelésben-oktatásban [résztvevő ]részt vevő 
gyermekek,…

10.
19. § - Nkt. 99. § (16) 
bekezdés nyitó szövegrész

…megfelelő [pedagógus szakképzettség ]pedagógus-
szakképzettség megszerzéséig,…

11.
19. § - Nkt. 99. § (16) 
bekezdés c) pont

…és [előadóművész 
szakképzettséggel]előadóművész-szakképzettséggel

12.
27. § - Nftv. 41/C. § (2) 
bekezdés

…számított [harminc napos ]harmincnapos jogvesztő 
…

13.
33. § - Nftv. 102. § (3b) 
bekezdés

…a [Magyar Állam]magyar állam javára…

14.
34. § - Nftv. 103. § (3) 
bekezdés

…intézmények [–a ]– a tanárképző … 
…keresztül [–részt ]– részt vesznek …

15. 41. § i) pont … pontja[.],

Indokolás

1., 5., 8., 13. Lásd a T/15376/9. számú képviselői és a T/15376/18/1., 3., 5-6. számú részletes vitát
lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

2. Az Nkt. 56. § (1) bekezdés módosítása folytán indokolt pontosítás, amely egyértelműsíti, hogy a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek számára az Nkt-ban biztosított
fejlesztő foglalkozások továbbra is rendelkezésre állnak.

3. Lásd a T/15376/6. számú képviselői és a T/15376/18/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslat indokolását.

4. A módosítás kodifikációs pontosításra irányul. A módosító javaslat T/15376/18. irományszámú
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat II. rész 7. módosítópontban foglalt táblázat 12.
sorszáma alatt hivatkozott módosítási javaslat helyett, nyelvtanilag pontos megfogalmazást javasol. 

6. Lásd a T/15376/18/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

7. Az  osztályfőnökök,  munkaközösség-vezetők  és  a  tanulók  önszerveződését  segítő
(diákönkormányzatot segítő) pedagógusok esetében a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőbe be
kell számítani kettő, illetve egy órát ezen feladatok ellátására. 

9. A  Pallasz  Athéné  Egyetem  szenátusa  2017.  május  18-i  ülésén  támogatta  az  egyetem
elnevezésének  Neumann  János  Egyetem elnevezésre  történő  módosítását.  Erre  a  döntésre  és  a
fenntartói egyetértésre tekintettel javasolt az egyetemi elnevezés módosításának az Nftv-ben történő
2017. augusztus 1-jei átvezetése. A javasolt módosítás szoros tárgyi összefüggést mutat a 6-7. pont
szerinti,  az  Nftv.  1.  melléklet  C:39.  mezőjére  irányuló  módosítással,  illetve  e  módosítás  2017.
augusztus 1-jei hatályba lépésére vonatkozó változtatási javaslattal.
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10. A javasolt  módosítás  a  felsorolás  kiegészítéséből  szükségszerűen következő nyelvhelyességi
változtatás. 

11-12. A Pallasz  Athéné  Egyetem  szenátusa  2017.  május  18-i  ülésén  támogatta  az  egyetem
elnevezésének  Neumann  János  Egyetem elnevezésre  történő  módosítását.  Erre  a  döntésre  és  a
fenntartói egyetértésre tekintettel javasolt az egyetemi elnevezés módosításának az Nftv-ben történő
2017. augusztus 1-jei átvezetése. A javasolt módosítás szoros tárgyi összefüggést mutat a 4. pont
szerinti, az Nftv. 115. § (18a) bekezdésére irányuló módosítási javaslattal.

14. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítások.
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