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Érkezett: 2013 MM 1 t .

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Képviselői önálló indítvány

2013. évi . ... törvény

a szakképzésrő l szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról

1. §

(1) A szakképzésrő l szóló 2011 . évi CLXXXVII . törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. (10)

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(10) Az e törvény hatálybalépése el őtti napot megel őzően az Szt. 2. § (5)-(6) bekezdése

szerint megalakult térségi integrált szakképző központ 2013 . augusztus 31-ig az Szt . e

törvény hatálybalépése el őtti napon hatályos 2 . § (5)-(6) bekezdése és a Kt . e törvény

hatálybalépése napján hatályos 89/B . §-a szerint működhet tovább, de 2013 . szeptember 1 -

jét követően csak abban az esetben minősül térségi integrált szakképző központnak ,

a) ha az 5. (7) bekezdésében meghatározott feltételeket teljesíti, vag y

b) ha a térségi integrált szakképző központ létrehozására vagy továbbfejlesztésére szolgál ó

olyan uniós támogatásban részesült, amelyben a térségi integrált szakképz ő központ

fenntartási kötelezettségének elő írására került sor, és

ba) az 5. (7) bekezdésében meghatározott vagy

bb) a (3)-(5) bekezdésben meghatározott feltételeket teljesíti vagy

bc) 2014. augusztus 31-ig egy vagy több állami fenntartónak az azonos megyében vagy a

fővárosban működő összesen legalább kettő szakképző iskolája.”

(2) Az Szt . 92 . §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki :

„(10a) 2014 . augusztus 31-ig e §-nak a (3) bekezdés szerint működő térségi integrált

szakképző központra vonatkozó rendelkezéseit a (10) bekezdés bc) pontja szerinti térségi

integrált szakképző központra is alkalmazni kell .”

2 .

Az Szt .

a) 92. § (9) bekezdésében a „2013 . május 31-ig” szövegrész helyébe a „2014 . május 31 -

ig” szöveg, a „2013 . szeptember 1-jétő l” szövegrész helyébe a „2014 . szeptember 1-jétől” ,
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b) 92. § (12) bekezdésében a „2013 . május 31-ig” szövegrész helyébe a „2014 . május 31 -

c) 92/A. § (5) bekezdésében „A 2013/2014. tanév” szövegrész helyébe „A 2014/2015 .
tanév” szöveg, „a 2013/2014 . tanévtől” szövegrészek helyébe „a 2014/2015 . tanévtől”

szöveg lép.

3 . §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

A törvényjavaslatban szereplő módosítás célja, hogy a szakképzésről szóló 2011 . évi

CLXXXVII . törvény 5. §-ában (a 92 . §-ban foglaltakkal együtt) előírt, az állami fenntartású

szakképző iskolák körében végrehajtandó széleskörű intézményi integrációról szóló fenntartó i

döntéseket a hatályos rendelkezés szerinti 2013 . május 31-ei határidő helyett 2014. május 31-i

határidővel kelljen meghoznia az állami fenntartóknak .

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) e

hatályos rendelkezést nem tudja kellően előkészített módon végrehajtani, ami így akár

károkat is okozhatna az intézményrendszerben. Az állami fenntartásba vétel 2013 . január 1 -

jén történt meg, az átvétel gyakorlati megvalósítása azonban jelent ősen elhúzódott, a

korábban megyei önkormányzati fenntartású iskolák pedig, amelyek 2012 . január 1-jétő l a

megyei intézményfenntartó központok (MIK-ek) fenntartásában m űködtek, 2013. április

1-jével kerültek át a KLIK fenntartásába . A köznevelés-fejlesztési tervek részét képező
megyei szakképzési tervek előkészítése még folyamatban van, s külön átszervezést igényel a

Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásába kerül ő intézményi kör átadása is .

Mindezek alapján 2014-ben, egy évvel később, az elkészült megyei szakképzési terve k

eredményeit is figyelembe véve, megalapozottabb döntést tud hozni az állami

intézményfenntartó központ, amely valóban a szakképz ő iskolai rendszer hatékonyságának

növelését, ésszerűsítését tudja ily módon szolgálni .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

A rendelkezés a 92. § (10) bekezdését változatlanul hagyva, azt kiegészíti egy be) ponttal,

amely a térségi integrált szakképző központnak (TISZK-nek) számító együttműködési

rendszerek körét kiegészíti 2014 . augusztus 31-ig egy olyan együttműködési rendszer típussal,

amelyet olyan állami szakképző iskolák alkotnak, amelyek nem teljesítik ezen id őpontig az

5. § (1)-(4) bekezdésekben előírt létszám-elő írásokat. Ez biztosítja, hogy az

intézményintegráció végrehajtásáig is TISZK-nek min ősüljenek az uniós támogatásban

részesült, állami iskolákból álló TISZK-ek. A paragrafus új (10a) bekezdése pedig kiterjeszt i

az összevont állami szakképző iskolákból álló TISZK-re vonatkozó rendelkezések hatályát

ezen, átmenetileg még nem összevont állami szakképz ő iskolákból álló TISZK-ekre, ezze l

szintén a jogfolytonosságot biztosítva.

a 2. §-hoz

A rendelkezés a 92. § és a 92/A. § átmeneti szabályokban a szükséges helyeken átvezeti a

2013. évi határidő 2014. évire történő módosítását.
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a 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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Országgyű lési képviselő
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség

Képviselői önálló indítvány

Kövér László úr részére,
az Országgyű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök úr!

Magyarország Alaptörvénye 6 . cikk (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtjuk „a
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról” szóló
törvényjavaslatot.
A javaslat indokolását csatoljuk.

Budapest, 2013 . május 10 .

Michl József

	

Karvalics Ottó
KDNP

	

KDNP

Kara Ákos

	

Kontur aa
Fidesz

	

Fidesz



ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

Érkezett : 2013 MÁJ 13.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Előterjesztői csatlakozás képviselői önálló indítványhoz

Kövér László
az Országgyűlés elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Kontur Pál, a Fidesz — Magyar Polgári Szövetség képvisel őcsoportjának tagja T/11095. szám
alatt, a szakképzésr ől szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról címmel ,
törvényjavaslatot nyújtott be 2013 . május 10-én .

Ezúton szeretném jelezni, hogy — Kontur Pál, mint a javaslat el ő terjesztőjének
hozzájárulásával — elő terjesztőként kívánok csatlakozni a fenti indítványhoz .

Kérem az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét .

Budapest, 2013 . május 13 .

Tisztelettel :

Kara Akos
Fidesz Magyar Polgári Szövetség



ORSzÁGGYÜLI S HIVATALA

Érkezett : 2013 MAJ I 3.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Előterjesztői csatlakozás képviselő i önálló indítványhoz

Kövér Lászl ó
az Országgyű lés elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Kontur Pál, a Fidesz — Magyar Polgári Szövetség képvisel őcsoportjának tagja T/11095 . szám
alatt, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról címmel ,
törvényjavaslatot nyújtott be 2013 . május 10-én.

Ezúton szeretném jelezni, hogy — Kontur Pál mint a javaslat előterjesztőjének
hozzájárulásával — elő terjesztőként kívánok csatlakozni a fenti indítványhoz .

Kérem az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét .

Budapest, 2013 . május 13 .

Tisztelettel :

Michl József
Kereszténydemokrata Néppárt



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

URSZI uL'';

Érkezett.: 2013 MÁJ 14.

Előterjesztői csatlakozás képviselő i önálló indítványho z

Kövér László
az Országgyű lés elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Kontur Pál, a Fidesz — Magyar Polgári Szövetség képvisel őcsoportjának tagja T/11095. szám

alatt, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII . törvény módosításáról címmel ,

törvényjavaslatot nyújtott be 2013 . május 10-én.

Ezúton szeretném jelezni, hogy — Kontur Pál, mint a javaslat el ő terjesztőjének

hozzájárulásával — elő terjesztőként kívánok csatlakozni a fenti indítványhoz .

Kérem az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét .

Budapest, 2013 . május 14 .

Tisztelettel :

Karvalics Ottó
Kereszténydemokrata Néppárt



Erkezett 2013 MÁJ

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér Lászl ó
az Országgyűlés elnöke
részére

Előterjesztő i csatlakozás képviselő i önálló indítványhoz

Helyben

Kontur Pál, a Fidesz — Magyar Polgári Szövetség képvisel őcsoportjának tagja T/11095 . szám
alatt, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról címmel,
törvényjavaslatot nyújtott be 2013 . május 10-én .

Ezúton szeretném jelezni, hogy — Kontur Pál, mint a javaslat előterjesztőjének
hozzájárulásával elő terjesztőként kívánok csatlakozni a fenti indítványhoz.

Kérem az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét .

Budapest, 2013 . május 14 .

Tisztelettel :

csey Lá ló
Fidesz — Magyar Polg . Szövetség
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