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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (3) bekezdés - Szt. 2. § 52. pont
Módosítás jellege: módosítás

(E törvény alkalmazásában:)
„52.  ágazaton  belüli  specializáció:  a  szakgimnáziumi  ágazati  képzés  esetén  az  [ágazathoz
tartozó, szakmairánnyal rendelkező szakképesítés]adott ágazaton belül egyes szakképesítések
vagy azok csoportjának sajátos ágazati szakmai tartalma.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § - Nkt. 12. §
Módosítás jellege: módosítás

„(2)  A  szakgimnáziumban  az  Országos  Képzési  Jegyzékben  meghatározott  ágazatokban  –
figyelembe véve az ágazati  specializációt is –  tehető szakmai érettségi vizsga, továbbá a tanuló
választásától  függően  a  szakképzésről  szóló  törvényben  foglaltak  szerinti  mellék-szakképesítés,
valamint az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott,  a szakmai érettségi vizsga ágazatához
tartozó szakképesítés szerezhető.

(3) A kilencediktől a tizenkettedik évfolyamig az ágazathoz tartozó szakképesítések közös tartalmi
elemeit[,] – figyelembe véve az ágazati specializációt is – és a szakmai érettségi vizsga ágazatához

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. 



tartozó szakképesítés tartalmi elemeit, valamint a tanuló választása alapján a mellék-szakképesítés
tartalmi  elemeit  vagy egyéb,  a  szakképzési  kerettantervben  meghatározott  választható  tartalmat
magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati  oktatás folyik, az egységes kerettanterv szerinti
közismereti képzés mellett.”

Indokolás 

1. 

A Javaslat  a  szakmai  tartalom  vonatkozásában  pontosítja  az  ágazaton  belüli  specializáció
fogalmának meghatározását.

2. 

A Javaslat  az  ágazati  érettségi  szakmai  vizsga  és  az  ahhoz  kapcsolódó  tananyagtartalom
vonatkozásában tartalmaz az ágazati specializációra vonatkozó pontosító kiegészítést.
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