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Összegző jelentés

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló törvényjavaslathoz

(T/15376.) benyújtott
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2017.  május  25-i  ülésén  -  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a HHSZ 42. §-ában, és 44. § (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A módosító javaslatokról történő állásfoglalás mellett a Bizottság kormánypárti frakcióhoz tartozó
tagjainak javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat  általa  támogatott  pontjait,  valamint  az  általa  megfogalmazott  módosítást  tartalmazó
összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2017. május 25-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló

T/15376. számú törvényjavaslathoz benyújtott
T/15376/18. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat(ok)ról 

(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: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15376/18/1.
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.”

T/15376/18/1., 3., 5-6. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 3., 5., 6. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15376/18/2.
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) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15376/18/3.
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/15376/18/1., 3., 5-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 3., 5., 6. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15376/18/4.
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.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15376/18/5.
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/15376/18/1., 3., 5-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 3., 5., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15376/18/6.
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/15376/18/1., 3., 5-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 3., 5., 6. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15376/18/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszá
m

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…

9.
14. § - Nkt. 75. § (1) 
bekezdés

…nevelésben-oktatásban [résztvevő ]részt vevő 
gyermekek,…

5



Sorszá
m

Érintett törvényhely Korrektúra

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. 20. § 1. pont …helyébe [a „nem ]az „A nem állami”,

13.
27. § - Nftv. 41/C. § (2) 
bekezdés

…számított [harminc napos ]harmincnapos jogvesztő …

14.
33. § - Nftv. 102. § (3b) 
bekezdés

…a [Magyar Állam]magyar állam javára…

15.
34. § - Nftv. 103. § (3) 
bekezdés

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

16. 41. § i) pont … pontja[.],

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