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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 – a közneveléssel összefüggő egyes
törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII.
törvény hatályon kívül helyezéséről szóló T/6457. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző
módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész
Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény
2. § (2a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
1. §
A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül
ki:
„(2a) Az (1) bekezdésben [említett]rögzített, a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnél
foglalkoztatott, szokásos magyarországi munkavégzési hellyel rendelkező munkavállalók körébe
tartoznak a megszűnt magán nevelési-oktatási intézmény munkavállalói is, a nevelési-oktatási
intézmény fenntartójára [külön ]törvény rendelkezése alapján átszállt, a munkavállalók elmaradt
munkabérét érintő kötelezettségekkel összefüggésben.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (2) bekezdés - Nkt. 4. § 42. pont
Módosítás jellege: módosítás
(2) Az Nkt. 4. §-a a következő 42-49. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„42. használt tankönyv: az iskolai tankönyvellátás keretében az adott iskolával tanulói
jogviszonyban álló tanuló részére az iskola által [ingyen]térítésmentesen vagy térítés ellenében
átadott, legalább három hónapon át használt, majd a tanulótól visszavett, vagy a tanuló által az
iskola részére felajánlott tankönyv,”
Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (2) bekezdés - Nkt. 4. § 45. pont
Módosítás jellege: módosítás
(2) Az Nkt. 4. §-a a következő 42-49. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„45. szakképzési tankönyv: a szakképzési kerettanterv alapján az [iskolarendszerű ]iskolai
rendszerű szakképzésben alkalmazható tankönyv,”
Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (2) bekezdés - Nkt. 4. § 47. pont
Módosítás jellege: módosítás
(2) Az Nkt. 4. §-a a következő 42-49. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„47. tankönyv: az a könyv – beleértve a szótárt, a szöveggyűjteményt, az atlaszt, a kislexikont, a
munkatankönyvet, a munkafüzetet, a feladatgyűjteményt – vagy a digitális tananyag vagy a
nevelési-oktatási program részét alkotó információhordozó, feladathordozó, amelyet
[jogszabályban meghatározottak szerint ]az e törvényben és az e törvény felhatalmazása
alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott eljárásban tankönyvvé nyilvánítottak,”
Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (2) bekezdés - Nkt. 8. § (2)-(2b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(2) Az Nkt. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2a)-(2e)
bekezdéssel egészül ki:

2

„(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő –
tárgyév május [25-éig ]25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt
tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a
Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az
óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete
indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, [akkor ]csak az óvodavezető vagy a
védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog
gyakorlásáról.
(2a) A (2) bekezdésben foglalt döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt
napon belül lehet megindítani. A felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság nem változtathatja
meg.
(2b) A bíróság legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz való érkezését követő nyolc napon belül
intézkedik a tárgyalási határnapnak a keresetlevél bírósághoz való érkezésétől számított harminc
napon belüli időpontra történő kitűzéséről, kivéve, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a
bíróság sem tartja szükségesnek.”
Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 8. §
Módosítás jellege: kiegészítés
8. §
Az Nkt. 9. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A (9) bekezdés alkalmazása során az alternatív kerettanterv csak akkor hagyható jóvá, ha
megfelel a következő szempontoknak:
a) a Nat-ban meghatározott tananyag tartalmakat tanévenként két félévre bontva kell
megjeleníteni a kerettantervekben, összhangban a tanulók félévenkénti értékelésével,
b) a Nat-ban foglalt műveltségi területek adaptálása során az iskolák közötti átjárhatóság és a
továbbtanulás biztosítása érdekében az alternatív kerettanterv tantárgyi struktúrája legfeljebb
harminc százalékban térhet el az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervben foglalt
tantárgyi struktúrától.”
Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (1) bekezdés - Nkt. 21. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
8. §
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(1) Az Nkt. 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A nyilvántartásba vétellel összefüggő költségeket a kérelem benyújtója viseli. A bejegyzett
adatokban bekövetkezett változások nyilvántartásba vételét – a (2) bekezdésben meghatározottak
szerint – a változást követő nyolc napon belül kell kérelmezni. A nyilvántartás fennálló és törölt
adatai, továbbá az alapító okirat, szakmai alapdokumentum nyilvánosak.”
Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - Nkt. 35/B. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
12. §
Az Nkt. 35/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az egyházi jogi személy által foglalkoztatott, fakultatív hitoktatásban, illetve [az ]a bevett
egyház és azok belső egyházi jogi [személy]személyei által foglalkoztatott, hit- és
erkölcstanoktatásban közreműködő személynek a 32. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott
feltételeknek kell megfelelnie. [Az ]A bevett egyház és azok belső egyházi jogi [személy]személyei
által polgári jogi jogviszony keretében foglalkoztatott hit- és erkölcstan oktatónak meg kell felelnie
a 66. § (1) bekezdés b) pontjában előírt feltételeknek, mely tényt a polgári jogi jogviszony
létesítésekor az érintett személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja.”
Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § - Nkt. 44/B. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
15. §
Az Nkt. a 44/A. §-t követően a következő 26/A. alcímmel egészül ki:
„44/B. §
(1) A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési adatait tartalmazó informatikai alapú
diagnosztikus értékelő rendszert, a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Tesztet (a továbbiakban:
NETFIT) a [mérések sikeres lebonyolítása, a ]tanulók egészségi állapotának nyomon követése
céljából a Magyar Diáksport Szövetség működteti.
(2) A [tanulók országos mérési eredmények nyilvántartása ]NETFIT – mérési azonosító
alkalmazásával – [az alábbi ]a tanuló következő személyes [adatokat]adatait tartalmazza:
a) mérési azonosító,
b) születési év és hónap,[ nem, decimális életkor,]
c) nem,
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d) decimális életkor,
c) sajátos nevelési igényre vonatkozó adat,
d) évfolyam,
e) az iskola feladatellátási helye,
f) a fizikai fittségi mérés eredményei.”
Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § - Nkt. 44/B. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
15. §
Az Nkt. a 44/A. §-t követően a következő 26/A. alcímmel egészül ki:
„(4) A fizikai fittségi mérés eredményeit a mérést végző pedagógus – mérésben érintett tanulónként,
mérési azonosító alkalmazásával – rögzíti és feltölti a [NETFIT rendszerbe]NETFIT-be. A fizikai
fittségi mérés tanulót érintő eredményeit a tanuló és a szülő a tanuló mérési azonosítójának
felhasználásával megismerheti.”
Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § - Nkt. 44/C. § (2) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás
15. §
Az Nkt. a 44/A. §-t követően a következő 26/A. alcímmel egészül ki:
„(2) A tanulmányutak nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza:
e) kiskorú tanuló esetén [az utazáshoz ]a külföldi tanulmányúthoz történő szülői hozzájárulási
nyilatkozatot,”
Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § - Nkt. 44/C. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
15. §
Az Nkt. a 44/A. §-t követően a következő 26/A. alcímmel egészül ki:
„(4) A külföldi tanulmányútra irányuló egyéni pályázat esetén a (2) bekezdés a)-j) pontjában
szereplő adatokat a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő, csoportos pályázat esetén a (2) bekezdés
a)-i) pontjában szereplő adatokat a nevelési-oktatási intézmény szolgáltatja a Tempus
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Közalapítvány számára.”
Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (2) bekezdés - Nkt. 45. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(2) Az Nkt. 45. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete
indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából
előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. A
szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló a kérelmet a tanévet megelőző június 15-éig nyújthatja be a
felmentést engedélyező szervhez. Ezen időpontot követően csak abban az esetben nyújtható be [–
tanévenként egy alkalommal – ]kérelem, ha a tankötelezettség iskolába járással történő teljesítését
megakadályozó körülmény merül fel. [Törvényben]Jogszabályban meghatározott esetben az
egyéni munkarendet biztosítani kell.”
Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (4) bekezdés - Nkt. 45. § (6b) és (6c) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(4) Az Nkt. 45. §-a a következő (6a)-(6f)bekezdéssel egészül ki:
„(6b) A (2) és (6) bekezdésben foglalt döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított
tizenöt napon belül lehet megindítani. A felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság nem
változtathatja meg.
(6c) A bíróság legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz való érkezését követő nyolc napon belül
intézkedik a tárgyalási határnapnak a keresetlevél bírósághoz való érkezésétől számított harminc
napon belüli időpontra történő kitűzéséről, kivéve, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a
bíróság sem tartja szükségesnek.”
Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (2) bekezdés - Nkt. 61. § (7) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás
(2) Az Nkt. 61. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) A köznevelési intézményben történő foglalkoztatás esetén nem összeférhetetlen,
a) ha a magasabb vezető, vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult a [Munka
Törvénykönyve]Polgári Törvénykönyv szerinti [közeli ]hozzátartozójával irányítási, felügyeleti,
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ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne, valamint”
Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § - Nkt. 80. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
22. §
Az Nkt. 80. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az országos méréshez, értékeléshez központilag elkészített, mérési azonosítóval ellátott
dokumentum alkalmazható, amelyen nem szerepelhet olyan adat, amelyből a kitöltő tanuló
azonosítható. A tanulói teljesítmény mérése, értékelése céljából az országos mérés, értékelés során
keletkezett, a tanulók teljesítményének értékelésével kapcsolatos adatok feldolgozhatók, és e célból
a mérési azonosítóval ellátott dokumentumok átadhatók a hivatal részére. A hivatal az átadott
adatokat az Onytv. szerint, az annak 1. melléklet VI. [fejezetében]alcímében meghatározott
informatikai rendszerben kezeli.”
Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § - Nkt. 93/E. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
26. §
Az Nkt. a 93. §-t követően a következő 51/A. alcímmel egészül ki:
„(7) Az (5) és (6) bekezdés alapján átadott személyes adatokat a könyvtárellátó kizárólag a
tankönyvjegyzékben meghatározott áron történő tankönyvvásárláshoz való jogosultság
megállapítása céljából [kezelheti]kezeli.”
Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § - Nkt. 93/F. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
26. §
Az Nkt. a 93. §-t követően a következő 51/A. alcímmel egészül ki:
„93/F. §
(1) A központi költségvetésről szóló törvényben kell meghatározni
a) a térítésmentes tankönyvek, valamint
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b) a (4) bekezdésben meghatározott tankönyvek
iskolai beszerzéséhez (a továbbiakban: ingyenes iskolai tankönyvellátás) biztosított állami
támogatás [fedezetét ](a továbbiakban: tankönyvtámogatás) fedezetét.”
Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § - Nkt. 93/F. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
26. §
Az Nkt. a 93. §-t követően a következő 51/A. alcímmel egészül ki:
„(3) A tankönyvtámogatás összegét – a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározottak
szerint – az iskola fenntartója útján kell eljuttatni az iskolához.”
Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (3) bekezdés - Nkt. 94. § (4) bekezdés g) pont
Módosítás jellege: módosítás
(3) Az Nkt. 94. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„g) az intézményvezetői megbízás iskolai végzettséggel, szakképzettséggel kapcsolatos és egyéb
részletes feltételeit, a pedagógusok előmeneteli rendszerét, az egyes fokozatokba történő
besoroláshoz szükséges követelményeket, a minősítő vizsgát és a minősítési eljárást lefolytató
bizottság működését, a szakmai kritériumokra vonatkozó részletes rendelkezéseket, a minősítő
vizsga és a minősítési eljárások során adható minősítések feltételeit, a minősítésekhez kapcsolódó
fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó illetményt, az
illetményeltérítés alapjául szolgáló kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszert,
valamint az ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel a 8. mellékletben meghatározott keretek
között az illetménypótlék, az intézmény vezetői részére járó további pótlék, a munkavégzés
sajátos körülményeire tekintettel az e törvényben meghatározottaknál magasabb mértékű pótlék,
keresetkiegészítés és a jutalom megállapításának részletes szabályait, a megismételt minősítő
vizsga és minősítési eljárások költségét, valamint a minősítési-, megújítási díj mértékét,
befizetésének szabályait, a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő számítása szempontjából
egyes intézménytípusokban alapul veendő egy tanóra, foglalkozás időtartamát, a kollégiumi
nevelőtanár által a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejében ellátható, az iskolai vagy
kollégiumi foglalkozáson részt nem vevő tanulók folyamatos pedagógiai felügyeletébe tartozó
egyes feladatokat, a nevelési-oktatási intézményekben elrendelhető rendkívüli munkavégzés,
ügyelet és készenlét elrendelésének feltételeit, az ügyelet és az ügyelet alatt elrendelt
munkavégzés díjazását is magában foglaló átalánydíjazás megállapításának szabályait és
mértékét, a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatok körét, az
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eseti helyettesítésnek minősülő helyettesítést, az alkotói szabadság igénybevételének részletes
szabályait, a pedagógusok munkaideje beosztásának szabályait, a nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő alkalmazottak, valamint a gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más, nem
pedagógus-munkakörben alkalmazottak besorolásához szükséges követelményeket, a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók szülei iskolai végzettséggel összefüggő
önkéntes nyilatkozatának kérdéseit, valamint az igazgatótanács munkáltatói jogosítványait,”
(rendeletben állapítsa meg.)
Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (4) bekezdés - Nkt. 94. § (4e) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás
(4) Az Nkt. 94. §-a a következő (4e) és (4f) bekezdéssel egészül ki:
„(4e) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
c) [a ]az oktatásért felelős miniszter és a szakképesítésért felelős miniszter tankönyvvé
nyilvánítással összefüggő feladatait,
rendeletben határozza meg.”
Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (4) bekezdés - Nkt. 94. § (4f) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(4) Az Nkt. 94. §-a a következő (4e) és (4f) bekezdéssel egészül ki:
„(4f) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv
feladatait ellátó szervet, a könyvtárellátó feladatait ellátó szervet, vagy jogi személyt rendeletben
jelölje ki.”
Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § - Nkt. 99/J. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
29. §
Az Nkt. 54. alcíme a következő 99/J. §-sal egészül ki:
„99/J. §
E törvénynek a közneveléssel összefüggő egyes [köznevelési tárgyú ]törvények módosításáról és a
nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül
helyezéséről szóló 2019. évi ... törvénnyel megállapított”
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Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
(2) Az Nkt. 54. alcíme a következő 99/K. §-sal egészül ki:
„99/K. §
(1) A közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés
tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019.
évi ... törvény hatálybalépését követő 1 éven belül a 9. § (10) bekezdése szerinti hálózat, szervezet,
illetve fenntartó köteles felülvizsgálni a kerettantervet annak érdekében, hogy az megfeleljen a
közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés
tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019.
évi ... törvénnyel módosított 9. § (9a) bekezdésében foglaltaknak, és a kerettanterv módosításának
jóváhagyását kérelmezni. Ennek elmulasztása esetén a működési engedélyt vissza kell vonni.
(2) A közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés
tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019.
évi ... törvénnyel módosított 9. § (9a) bekezdésében foglaltakat a közneveléssel összefüggő egyes
törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII.
törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. évi ... törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő
működési engedélyezési eljárásokban is alkalmazni kell. Ha az e bekezdésben foglaltak alapján a
kerettanterv vagy a működési engedély iránti kérelem módosítása szükséges, akkor az ügy
ügyintézési határideje 45 nappal meghosszabbodik.”
Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (1) bekezdés új 4. pont
Módosítás jellege: kiegészítés
31. §
(1) Az Nkt.
4. 20. § (9) bekezdésében az „az országos és megyei szakértői bizottsági feladatok kivételével”
szövegrész helyébe az „a szakértői bizottsági feladatok kivételével”,
szöveg lép.
Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (1) bekezdés új 9. pont
Módosítás jellege: kiegészítés
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31. §
(1) Az Nkt.
9. 55. § (1) bekezdésében a „továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi.” szövegrész helyébe a
„továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. Ha a kérelem az összes tanórai foglalkozás alóli
felmentésre irányul, akkor a 45. § (6) bekezdése szerinti eljárást kell lefolytatni.”,
szöveg lép.
Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (1) bekezdés 10. pont
Módosítás jellege: módosítás
31. §
(1) Az Nkt.
10. 57. § (7) bekezdésében az „érettségi bizonyítványokról és” szövegrész helyébe az „érettségi
bizonyítványokról az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Onytv.) 1. melléklet V. [fejezetében]alcímében meghatározottak szerint,
valamint”,
szöveg lép.
Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (1) bekezdés 15. pont a) alpont
Módosítás jellege: módosítás
31. §
(1) Az Nkt.
15. 65. §
a) (9) bekezdés b) pontjában a „pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel” szövegrész
helyébe a „pedagógus szakképzettséggel, [szakképesítéssel, ]óvónői szakképesítéssel”,
szöveg lép.
Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (1) bekezdés 17. pont d) alpont
Módosítás jellege: módosítás
31. §
(1) Az Nkt.
17. 74. § (4) bekezdésében
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d) a „tankerületi központ, valamint a szakképzési centrum” szövegrész helyébe a „tankerületi
központ, a szakképzési centrum és a szakképzési centrumtól átvett köznevelési intézményt
[köznevelési ]fenntartó állami felsőoktatási intézmény”,
szöveg lép.
Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (2) bekezdés c) pont ca) alpont
Módosítás jellege: módosítás
(2) Az Nkt.
c) 41. §
ca) (4) bekezdés e) pont ea) alpontjában [a „magántanulói ]az „a magántanulói jogállással”
szövegrész helyébe az [„egyéni ]„az egyéni munkarenddel”,
szöveg lép.
Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (2) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás
(2) Az Nkt.
f) 62. § (4) bekezdésében az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a
hivatal”[ szöveg],
szöveg lép.
Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. §
Módosítás jellege: módosítás
32. §
(1) Hatályát veszti az Nkt.
a) 38. § (7) bekezdésében a „ , valamint a 39. § (4) bekezdését” szövegrész,
[b) 45. § (4) és (10) bekezdése,]
c) 57. § (7) bekezdésében az „- a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint - a” szövegrész,
d) 60. § (9) bekezdés d) pontja és (10) bekezdése,
e) 67. §
ea) (3)-(6) bekezdése,
eb) (8) bekezdésében az „ , a vezetési–programmal kapcsolatosan - e törvény alapján
véleményezésre jogosultak által - kialakított vélemény és a vélemény kialakításával
kapcsolatos szavazás eredménye” szövegrész,
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f) 68. § (1) bekezdésében az „- az e törvényben foglalt szervezetek, közösségek, személyek és a
fenntartó véleményének kikérésével -„ szövegrész,
g) 70. § (2) bekezdés j) pontja,
h) 83. § (3) bekezdés e) pontja,
i) 84. § (9) bekezdés c) pontja,
j) 90. § (9) bekezdésében az „– az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter
egyetértésével –” szövegrész,
k) 90. § (11) bekezdés a) pont ac) alpontja,
l) 94. § (1) bekezdés h) pontjában az „a köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak a nem a
tankerületi központ által fenntartott intézmények működési engedélyezési eljárásával összefüggő,
valamint a törvényességi ellenőrzésükkel kapcsolatos szakmai szabályokat,” szövegrész,
m) 94. § (1) bekezdés l) pontjában az „ , illetve a 82. § (1) bekezdés b) pontja szerinti engedély
kiadásának, valamint az Országos szakértői névjegyzékbe, az Országos érettségi vizsgaelnöki
névjegyzékbe történő felvétel részletes eljárási” szövegrész,
n) 98. § (18) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az Nkt.
a) 31. § (2) bekezdés d) pontjában az „és a 83. § (3) bekezdés e) pontjában” szövegrész,
b) 36. § (4) bekezdés e) pontjában az „és a 83. § (3) bekezdés e) pontjában” szövegrész.
(3) Hatályát veszti az Nkt. 45. § (4) és (10) bekezdése.
(3) Hatályát veszti az Nkt. 93/F. § (1) bekezdés b) pontja, (3)-(5) bekezdése.
Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. §
Módosítás jellege: módosítás
32. §
(1) Hatályát veszti az Nkt.
a) 38. § (7) bekezdésében a „ , valamint a 39. § (4) bekezdését” szövegrész,
b) 45. § (4) és (10) bekezdése,
c) 57. § (7) bekezdésében az „- a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint - a” szövegrész,
d) 60. § (9) bekezdés d) pontja és (10) bekezdése,
e) 67. § (8) bekezdésében az „ , a vezetési programmal kapcsolatosan - e törvény alapján
véleményezésre jogosultak által - kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos
szavazás eredménye” szövegrész,
[ea) (3)-(6) bekezdése,
eb) (8) bekezdésében az „ , a vezetési–programmal kapcsolatosan - e törvény alapján
véleményezésre jogosultak által - kialakított vélemény és a vélemény kialakításával
kapcsolatos szavazás eredménye” szövegrész,]
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f) 68. § (1) bekezdésében az „- az e törvényben foglalt szervezetek, közösségek, személyek és a
fenntartó véleményének kikérésével -„ szövegrész,
g) 70. § (2) bekezdés j) pontja,
h) 83. § (3) bekezdés e) pontja,
i) 84. § (9) bekezdés c) pontja,
j) 90. § (9) bekezdésében az „– az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter
egyetértésével –” szövegrész,
k) 90. § (11) bekezdés a) pont ac) alpontja,
l) 94. § (1) bekezdés h) pontjában az „a köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak a nem a
tankerületi központ által fenntartott intézmények működési engedélyezési eljárásával összefüggő,
valamint a törvényességi ellenőrzésükkel kapcsolatos szakmai szabályokat,” szövegrész,
m) 94. § (1) bekezdés l) pontjában az „ , illetve a 82. § (1) bekezdés b) pontja szerinti engedély
kiadásának, valamint az Országos szakértői névjegyzékbe, az Országos érettségi vizsgaelnöki
névjegyzékbe történő felvétel részletes eljárási” szövegrész[,].
[n) 98. § (18) bekezdése.]
(2) Hatályát veszti az Nkt.
a) 31. § (2) bekezdés d) pontjában az „és a 83. § (3) bekezdés e) pontjában” szövegrész,
b) 36. § (4) bekezdés e) pontjában az „és a 83. § (3) bekezdés e) pontjában” szövegrész[.],
c) 67. §
ca) (1a) bekezdése,
cb) (4)-(6) bekezdése,
d) 98. § (18) bekezdése.
(3) Hatályát veszti az Nkt. 93/F. § (1) bekezdés b) pontja, (3)-(5) bekezdése.
Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § (1) bekezdés i) pont
Módosítás jellege: elhagyás
32. §
(1) Hatályát veszti az Nkt.
[i) 84. § (9) bekezdés c) pontja,]
Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
(2) Az Onytv. 4. § (2) bekezdése a következő n)-o) ponttal egészül ki:
(Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szakrendszer személyes adatokat tartalmazó alrendszerei:)
„n) az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek nyilvántartása;
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o) a tanköteles gyermekek nyilvántartása.””
(2) Az Onytv. 5. § (2) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv oktatási azonosító számot ad annak az oktatási
azonosító számmal még nem rendelkező természetes személynek,)
„1. aki a tárgyévben betölti a harmadik életévét, továbbá aki óvodai jogviszonyban áll,”
Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(2) Az Onytv. 5. § (2) bekezdés 1. és 2. pontja helyébe a következő [rendelkezés
lép:]rendelkezések lépnek:
(Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv oktatási azonosító számot ad annak az oktatási
azonosító számmal még nem rendelkező természetes személynek,)
„1. aki a tárgyévben betölti a harmadik életévét, továbbá aki óvodai jogviszonyban áll, valamint
annak a nem magyar állampolgárnak, aki Magyarország területén tartózkodik és óvodai
nevelésben részvételre kötelezett,
2. aki tanulói jogviszonyban áll, továbbá annak a nem magyar állampolgárnak, aki Magyarország
területén tartózkodik és tanköteles,””
Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § új (3) és (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
(3) Az Onytv. 7. §-a a következő (26) bekezdéssel egészül ki:
„(26) Az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek nyilvántartásából adat továbbítható a
kötelező felvételt biztosító óvoda fenntartója és a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes jegyző részére az óvodai felvétel biztosítása céljából, a felmentést
engedélyező szerv részére a hatósági eljárás lefolytatása céljából, valamint a szabálysértési hatóság
részére a szabálysértési eljárás lefolytatása céljából.”
(4) Az Onytv. 7. §-a a következő (27) bekezdéssel egészül ki:
„(27) A tanköteles gyermekek nyilvántartásából adat továbbítható a kötelező felvételt biztosító
általános iskola fenntartója részére az iskolai felvétel biztosítása céljából, a felmentést engedélyező
szerv részére a hatósági eljárás lefolytatása céljából, valamint a szabálysértési hatóság részére a
szabálysértési eljárás lefolytatása céljából.”
Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 37. §
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Módosítás jellege: kiegészítés
37. §
Az Onytv. 2. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. §
A személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv és az oktatási nyilvántartás működéséért
felelős szerv 2020. január 15-éig egyezteti az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek
nyilvántartásába és a tanköteles gyermekek nyilvántartásába feltöltendő adatokat. Az oktatási
nyilvántartás működéséért felelős szerv oktatási azonosító számot ad annak az oktatási azonosító
számmal még nem rendelkező természetes személynek, akit a közneveléssel összefüggő egyes
törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII.
törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. évi ... törvénnyel megállapított, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (8) bekezdését módosító
rendelkezéseinek hatálybalépését követően kell felvenni az óvodai nevelésben részvételre kötelezett
gyermekek nyilvántartásába, vagy aki a tanköteles gyermekek nyilvántartásába feltöltésre kerül.”
Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 39. §
Módosítás jellege: kiegészítés
39. §
Hatályát veszti az Onytv. 7. § (2) bekezdése.
Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § (1)-(3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
40. §
(1) Ez a törvény – a [(2)-(5)](2)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon
lép hatályba.
(2) A 3. §, a 4. §, a 16. § (2)-(4) bekezdése, a 20. §, a 21. §, a [22. §, a 23. §, a ]27. § [(3) bekezdése
és ](6) bekezdése, a 29. § (1) bekezdés, a 31. § (2) bekezdése, a 32. § (2) bekezdése, a 33. §, a 34. §,
a 38. § és a 3. melléklet 2. pontja 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) A 7. § (2) bekezdése, a 16. § (1) és (5) bekezdése, a 27. § (5) bekezdése, a 33. § (3) bekezdése és
a 36. § 2020. január 1-jén lép hatályba.
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Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 3. pont táblázat 3. sor
Módosítás jellege: módosítás
3. Az Nkt. 3. mellékletében foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A

1

„
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B

A nevelő-oktató
munka pedagógiai
Pedagógusszakaszai/
munkakör
Nevelési-oktatási
intézmények

C

Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség)

óvodapedagógus, tanító, tanár, szociálpedagógus,
konduktor, a [lentebb fel]továbbiakban meg nem
[sorolt]nevezett gyógypedagógus, pedagógia szakos
előadó, pedagógia szakos nevelőtanár és a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel
küzdő gyermekek, tanulók szűrésére, csoportos és
egyéni foglalkoztatására jogosító szakirányú
fejlesztő pedagógus továbbképzésben szerzett szakképzettség,
oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár,
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája vagy logopédia vagy pszichopedagógia
szakos gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta,
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája vagy logopédia vagy pszichopedagógia
szakirányon”

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet 3. pont
Módosítás jellege: módosítás
3. Az Onytv. 1. melléklete a következő XIV. és XV. alcímmel egészül ki:
„XIV. [Óvodába járni köteles ]Óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek nyilvántartása
Az óvodába járni köteles gyermekek nyilvántartása a gyermek alábbi személyes adatait tartalmazza:
a) oktatási azonosító számát,
b) az óvodás korúvá váló gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának,
ba) OM azonosító számát,
bb) nevét,
bc) címét,
bd) fenntartóját,
c) a gyermek óvodás korúvá válásának időpontját,
d) a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a felmentés tényét és hatályát.
17

XV. Tanköteles gyermekek nyilvántartása
A tanköteles gyermekek nyilvántartása a gyermek alábbi személyes adatait tartalmazza:
a) oktatási azonosító számát,
b) tanköteles korúvá váló tanuló kötelező felvételt biztosító iskolájának
ba) OM azonosító számát,
bb) nevét,
bc) címét,
bd) fenntartóját,
c) a tankötelessé válásának időpontját,
d) a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a felmentés tényét és hatályát.”

II. Rész
Módosítópont sorszáma: 43.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Sorszám

Érintett törvényhely

Korrektúra

1.

2. §

…vagy az annak …

2.

5. § - Nkt. 3. § (9a) bekezdés nyitó
szövegrész

Ha [-]– az…
…kivételével [-]– állami…

3.

11. § - Nkt. 27. § (5) bekezdés

…heti [időkeret különbözete ]időkeretkülönbözete terhére …
…biztosító [egy-háromfős ]egy-három fős
foglalkozásokat.…

4.

12. § - Nkt. 35/B. § (3) bekezdés

…és [erkölcstan oktatónak ]
erkölcstanoktatónak meg …
… [mely]amely tényt…

5.

13. § - Nkt. 38. § (1) bekezdés nyitó
szövegrész

…(3) [bekezdésben]bekezdésében
meghatározott…

6.

16. § (1) bekezdés - Nkt. 45. § (2)
bekezdés

…iskolakezdés [évének]évében január…

7.

18. § (1) bekezdés - Nkt. 54. § (1)
bekezdés

…intézmény [pedagógia]pedagógiai
programja…

8.

20. § (2) bekezdés - Nkt. 65. § (5a)
bekezdés b) pont

…ösztönzési [keresetkiegészítést]keresetkiegészítést

9.

25. § - Nkt. 90. § (1) bekezdés

… feltéve, hogy…

10.

26. § - Nkt. 93/A. § (3) bekezdés b)
pont

…és [kiadásért]-kiadásért felelős…
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Sorszám

Érintett törvényhely

Korrektúra

11.

26. § - Nkt. 93/A. § (3) bekezdés c)
pont

…állam [száz százalékos ]százszázalékos
tulajdonában …

12.

26. § - Nkt. 93/B. § (3) bekezdés a)
pont aa) alpont

…és [kiadásért]-kiadásért felelős…

13.

26. § - Nkt. 93/E. § (2) bekezdés

…és [kiadásért]-kiadásért felelős…

14.

26. § - Nkt. 93/F. § (4) bekezdés b)
pont

…autizmus [spektrum zavarral ]
spektrumzavarral vagy …

15.

27. § (2) bekezdés - Nkt. 94. § (2b)
bekezdés

…és [taneszköz]taneszköz- ellátásával…

16.

27. § (3) bekezdés - Nkt. 94. § (4)
bekezdés g) pont

…szolgáló [kompetencia]kompetencia- és…

17.

27. § (4) bekezdés - Nkt. 94. § (4e)
bekezdés f) pont

…(3) [bekezdés]bekezdése alapján…

18.

27. § (4) bekezdés - Nkt. 94. § (4f)
bekezdés

…és [kiadásért]-kiadásért felelős…

19.

31. § (1) bekezdés 3. pont a) alpont

…készíti [fel,”]fel”

20.

31. § (1) bekezdés 4. pont c) alpont

… „gyermek-, vagy…

21.

31. § (1) bekezdés 5. pont

…az [„—]„– az…

22.

31. § (1) bekezdés 6. pont

…érdekében [egy-háromfős ]egy-három fős
foglalkozás …

23.

31. § (1) bekezdés 7. pont b) alpont

…szakellátó [között”,]között,”,

24.

31. § (1) bekezdés 24. pont

…helyébe az „a …

25.

31. § (1) bekezdés 26. pont

…az [„időkerete]„időkeretének felső…

26.

31. § (2) bekezdés b) pont

[4. ]27.…

27.

31. § (2) bekezdés g) pont ga) alpont

…helyébe az „egyéni …

28.

31. § (3) bekezdés

…ismerethordozók” [szövegrész]szöveg
lép…

29.

32. § (1) bekezdés c) pont

…szerint [- a” ]-” szövegrész,

30.

32. § (1) bekezdés m) pont

…az [Országos]országos szakértői…
…az [Országos]országos érettségi…

Indokolás
1. Lásd a T/6457/10/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
2. Jogtechnikai pontosítás.
3. Lásd a T/6457/10/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
4. A koherencia biztosítása érdekében szükséges pontosítani az értelmező rendelkezést.
5. Annak egyértelműsítése indokolja a módosítást, hogy mely döntés(ek) ellen lehet közigazgatási
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pert indítani. Egyúttal tartalmaz a (2) és (2b) bekezdést érintő jogtechnikai pontosításokat is, a
Kulturális Bizottság által korábban benyújtott módosításokkal azonos tartalommal.
6. A módosítás célja a Nemzeti Alaptanterv és a kerettantervek, illetve az alternatív kerettantervek
közötti összefüggés erősítése, az eltérési lehetőségek pontosítása az iskolák közötti átjárhatóság és a
tanulók továbbtanulási lehetőségeinek erősítése céljából.
7. Lásd a T/6457/10/6. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
8. Lásd a T/6457/10/7. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
9. Jogtechnikai pontosítás. Az adatkezelés célját érintően a felesleges ismétlést tartalmazó szabály
törlését, valamint jogtechnikai pontosítást tartalmaz. A bevezetett rövid megjelölés alkalmazása
szükséges, valamint a normavilágosság követelményére tekintettel a rendelkezés pontosítása
indokolt.
10. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 5. § (3) bekezdése szerint kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az
adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelő személyét, valamint az
adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát az adatkezelést elrendelő
törvény határozza meg. Ennek okán a szóban forgó rendelkezés kiegészítését javasoljuk.
11. Jogtechnikai pontosítás.
12. Lásd a T/6457/10/10-11. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
13. Lásd a T/6457/10/12. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
14. Lásd a T/6457/10/13. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
15. Lásd a T/6457/10/14. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
16. Lásd a T/6457/10/15. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
17. Lásd a T/6457/10/8., 16. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
18-19. Lásd a T/6457/10/17-18. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat
indokolását.
20. Lásd a T/6457/10/19. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
21. Jogtechnikai pontosítás, az oktatásért felelős miniszterre nézve korábban nem vezette be a
normaszöveg a „miniszter” rövid megjelölést.
22. Lásd a T/6457/10/20. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
23. Lásd a T/6457/10/21. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
24. Az Nkt. 9. § új (9a) bekezdéséhez átmeneti rendelkezés megalkotása szükséges.
25. 2019. szeptember 1-jétől nincs olyan EGYMI, amely szakértői bizottsági feladatot ellátna, így a
jogszabályhely kiüresedett. A névelők miatti jogtechnikai pontosítást is tartalmaz.
26. Lásd a T/6457/10/23. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
27. Lásd a T/6457/10/24. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
28. Lásd a T/6457/10/25. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
29. Lásd a T/6457/10/26. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
30. Jogtechnikai pontosítás.
31. Lásd a T/6457/10/28. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
32. A tankötelezettség megkezdésével kapcsolatos döntésről, illetve adattovábbításról szóló eddigi
szabály 2020. január 1-jén veszti hatályát. A kihirdetést követő 8. napon hatályát vesztő szabályok
közül kikerül a tankötelezettség megkezdésével kapcsolatos döntésről, illetve adattovábbításról
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szóló eddigi szabály, mivel ezek a törvényjavaslat e kérdéseket módosító szabályainak
hatálybalépéséhez igazítottan vesztik hatályukat.
33. Az intézményvezetői megbízások részletes feltételeit törvényi szinten meghatározó szabály,
továbbá az ehhez kapcsolódó kivételi rendelkezés kikerül a kihirdetést követő 8. napon hatályát
vesztő szabályok közül, tekintettel arra, hogy a hatályvesztésig szükséges megalkotni az e
kérdéseket rendező kormányrendeletet, tehát erre megfelelő időt szükséges biztosítani. Az
intézményvezetői megbízások részletes feltételeit törvényi szinten meghatározó szabály, továbbá az
ehhez kapcsolódó átmeneti rendelkezés 2019. szeptember 1-jén veszti hatályát.
34. Lásd a T/6457/10/30. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
35. Lásd a T/6457/10/31. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
36. Lásd a T/6457/10/32. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
37. Lásd a T/6457/10/33. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
38. A javaslat megteremti a lehetőségét annak, hogy - a módosuló jogszabályok miatt - korábban a
nyilvántartási rendszerben nem szereplő gyermekek adatai is felvehetőek legyenek a rendszerbe.
Ezen túlmenően az ehhez kapcsolódóan kiadandó oktatási azonosító szám kiadásának módját,
határidejét rendezi. A normavilágosság érdekében pontosan megjelöli azt a normahelyet, amelynek
hatálybalépéséhez kötötten kell az új rendelkezéseket alkalmazni.
39. Az adattovábbítás újraszabályozására tekintettel törli az oktatási nyilvántartásról szóló
törvényből az erre vonatkozó korábbi rendelkezéseket.
40. Az Nkt. 80. § (3) bekezdését módosító rendelkezést 2019. szeptember 1-je előtt is hatályba lehet
léptetni, mert csak az Onytv.-re történő hivatkozást iktat be. Az intézményvezetői kinevezésekhez
kapcsolódó véleményezési jog eltörlésére, továbbá a felhatalmazásra vonatkozóan a kapcsolódó
szabályok hatálybalépését előrehozza a kihirdetést követő 8. napra. 2020. január 1-jén lép hatályba
a tankötelezettség teljesítésének megkezdésével kapcsolatos döntéshozatalra és adatkezelésre
vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló szabály.
41. Lásd a T/6457/10/36. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
42. Lásd a T/6457/10/37. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
43. Lásd a T/6457/10/38. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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