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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. §
Módosítás jellege: módosítás

17. §

Az Nkt. 59. [§ (3a) bekezdése helyébe ]§-a a következő [rendelkezés lép:](4) bekezdéssel egészül
ki:

[„(3a) A tanulmányi  és  a  külföldi  iskolai  kirándulások  esetén  a  köznevelési  intézmény  a
tanulónak okozott kárért a Ptk. kártérítési felelősségre vonatkozó szabályai szerint felel.”]

„(4) Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket, tanulót a neveléssel-oktatással összefüggésben
személyiségi jogában megsérti, arra a Polgári Törvénykönyv sérelemdíjra vonatkozó szabályait kell
alkalmazni azzal, hogy a bíróság a sérelemdíjat oktatási, képzési szolgáltatásként határozza meg. A
bíróság  által  megítélt  oktatási,  képzési  szolgáltatást  a  jogsértő  saját  maga  vagy  vásárolt
szolgáltatásként biztosítja.”

Indokolás 

1. 

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Az Nkt. 59. § (3a) bekezdése tekintetében a hatályos szabályozás megtartása indokolt.

A gyöngyöspatai  szegregációs  ügyben,  a  Debreceni  Ítélőtábla  által  − a  korábban hatályos,  a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján − hozott ítélet kapcsán felmerült,
hogy hasonló jogsértések esetén a természetbeni kártérítés méltányos és igazságos. A módosítás
a jövőben bekövetkező, nem megfelelő minőségű oktatáshoz való hozzáférés esetén bekövetkező
jogsértésekre vonatkozóan előírja,  hogy a bíróság a  pénzben megállapított  sérelemdíj  helyett
oktatási  szolgáltatásként  állapítsa  meg  az  okozott  kár  megtérítést.  A bíróság  által  elrendelt,
utólagosan nyújtott oktatási, felnőttképzési szolgáltatásnak összhangban kell állnia a személyek
közötti,  faji-  vagy  etnikai  származásra  való  tekintet  nélküli  egyenlő  bánásmód  elvének
alkalmazásáról  szóló  2000/43/EK  irányelvvel,  valamint  az  annak  átültetését  szolgáló
jogszabályokban  előírt  egyenlő  bánásmód  követelményével,  mert  csak  ebben  az  esetben
állapítható meg, hogy a szankció arányos szankciónak bizonyul az irányelv 15. cikke alapján.
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