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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat
(T/2061. 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  javaslatot,  megvizsgálva  egyben  azt  is,  hogy az  megfelel-e  a
HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

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

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

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. 10. 24. 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 rövidítés:
Nkt.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Arató Gergely (DK), Gréczy Zsolt (DK)
Módosítópont: T/2061/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. melléklete helyébe
az 1. melléklet [szerint módosul]lép.

T/2061/2/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

T/2061/2/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány nyelvhelyességi szempontból pontosításra került. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Arató Gergely (DK), Gréczy Zsolt (DK)
Módosítópont: T/2061/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet
Módosítás jellege: módosítás
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Az Nkt. 8.  [mellékletében foglalt táblázat 6. sora ]melléklete  helyébe a következő rendelkezés
lép:

T/2061/2/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

T/2061/2/2. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány támogatása esetén annak további módosítása szükséges. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Arató Gergely (DK), Gréczy Zsolt (DK)
Módosítópont: T/2061/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet táblázat
Módosítás jellege: módosítás

(A B C

1 Pótlék megnevezése Pótlék alsó határa Pótlék felső határa)

2 intézményvezetői 55 95

3 osztályfőnöki/kollégiumban csoportvezetői 25 45

4 munkaközösség-vezetői 20 25

5 intézményvezető-helyettesi 35 55

[„6]6 nemzetiségi 30 [30"]30

7 gyógypedagógiai 30 45

8 nehéz körülmények között végzett munkáért járó 30 45

9 gyakorlati oktatás-vezetői 25 55

T/2061/2/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

T/2061/2/3. sz. 
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Megjegyzés: A módosító indítvány támogatása esetén annak további módosítása szükséges. 

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