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Összegző jelentés

az oktatási nyilvántartásról szóló törvényjavaslathoz
(T/2940.) 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 – 2018. november 22-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  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 2018. november 22-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az oktatási nyilvántartásról szóló
T/2940. számú törvényjavaslathoz benyújtott

T/2940/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(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: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/2940/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (2) bekezdés a) és b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) alpontja szerinti szakrendszer személyes adatokat tartalmazó alrendszerei:
a)  gyermek-,  illetve  tanulói  nyilvántartás  (a  [továbbiakban:  ]továbbiakban  együtt:  tanulói
nyilvántartás);
b)  [pedagógus  munkakörben  ]pedagógus-munkakörben  foglalkoztatottak,  nevelő  és  oktató
munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak, pedagógiai előadó vagy pedagógiai
szakértő  munkakörben  foglalkoztatottak  és  óraadóként  foglalkoztatottak  nyilvántartása  (a
[továbbiakban: ]továbbiakban együtt: alkalmazotti nyilvántartás);

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/2940/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(3) A felvételi kérelmek elbírálásához a 4. § (3) bekezdés c)  pontja szerinti  felsőoktatási felvételi
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alrendszer részére

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/2940/3/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (4) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(4) A 4. § (3) bekezdés d) pontja szerinti hallgatói személyi törzs alrendszer részére adatot szolgáltat
továbbá

a) a Diákhitel Központ a 3. melléklet IV. alcím 1. pont 1..23. alpontja szerinti adatot,

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

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/2940/3/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (4) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

(4) A 4. § (3) bekezdés d) pontja szerinti hallgatói személyi törzs alrendszer részére adatot szolgáltat
továbbá

c) a Klebelsberg Központ az általa kezelt, a 3. melléklet IV. alcím 1. pont 1..21. alpontja szerinti
adatot.

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

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/2940/3/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 2. § h) pont [lakcím adatok]lakcímadatok,

2. 3. § (3) bekezdés
…szerinti [adatról]adatairól –… 
…kezelő [szervétől]szervtől.
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

3. 4. § (1) bekezdés e) pont … nyilvántartása[.],

4. 4. § (1) bekezdés f) pont … nyilvántartása[,].

5. 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrész …a) [alpontja]pontja szerinti…

6. 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrész …c) [alpontja]pontja szerinti…

7. 4. § (7) bekezdés
…integrált [nyomonkövető ]nyomon követő 
rendszer …

8. 6. § (1) bekezdés … [az ]intézmények …

9. 6. § (5) bekezdés e) pont
…pótlék [igénybe vételéhez ]
igénybevételéhez szükséges …

10. 11. §
…az [értesítési cím adat ]értesítésicím-adat 
és …

11.
13. § (3) bekezdés - Nkt. 73. § (5a) 
bekezdés f) pont

[nyilvántartásba vételi ]nyilvántartásba-
vételi száma.

12. 16. § b) pont …bekezdésében [a]az „A…

13. 1. melléklet III. alcím 2. pont
…értesítési [e-mail címe]e-mail-címe,… 
… [e-mail címe, fax száma ]e-mail-címe, 
faxszáma és …

14. 1. melléklet IV. alcím 2. pont

…a [vizsgadíj fizetési ]vizsgadíjfizetési 
kötelezettség … 
…részletes 
[vizsgapontszámokat]vizsgapontszámok 
és… 
… tétel[,] és…

15. 1. melléklet X. alcím 2. pont
…programban [résztvevő ]részt vevő 
pedagógus …

16. 1. melléklet XI. alcím 2. pont …OKJ [azonosítót]azonosító és…

17. 1. melléklet XII. alcím 2. pont …esetén a tevékenység …

18. 1. melléklet XIII. alcím … [e-mail cím)]e-mail-cím).

19. 5. melléklet I. alcím

…tartozás 
[megállapításhoz]megállapításához 
szükséges… 
… adat; az…

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

4


