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Összegző jelentés

egyes kutatás-fejlesztéssel, valamint szakképzéssel összefüggő törvények
módosításáról szóló törvényjavaslathoz

(T/3296.) 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.  december  6-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 frakcióhoz tartozó
tagjainak javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg 1. és 2. hivatkozási
számon, melyből a 2. számú TAB saját módosító javaslatot fogadta 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. december 6-án lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

egyes kutatás-fejlesztéssel, valamint szakképzéssel összefüggő törvények
módosításáról szóló

T/3296. számú törvényjavaslathoz benyújtott,
T/3296/3. 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 rövidítések:

Szt.: a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3296/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (2) bekezdés - Szt. 4/B. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Szt. 4/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A szakképzési centrum első számú felelős vezetője és képviselője a főigazgató, aki eljár és dönt
mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy a szervezeti és működési szabályzat nem
utal más személy vagy testület  hatáskörébe.  A kancellár  a  szakképzési  centrum vezetőjeként és
képviselőjeként jár el a 4/D. § (2) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott feladatai tekintetében. A
főigazgató a kancellár döntésével vagy intézkedésével szemben, illetve intézkedésének elmulasztása
esetén – a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül – a fenntartóhoz intézett kifogással élhet.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3296/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Szt. 4/D. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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8. §

Az Szt. a következő 4/D. §-sal egészül ki:

„(4)  A kancellár  akadályoztatása,  érintettsége  esetén  a  kancellár  helyetteseként  a  szervezeti  és
működési szabályzatban kijelölt vezető jogosult eljárni. A kancellári tisztség  [betöltetlenségének
ideje alatt ]betöltetlensége esetén  a kancellári feladatokat a  tisztség betöltéséig a  főigazgató látja
el.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3296/3/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § - Szt. 92/F. §
Módosítás jellege: módosítás

11. §

Az Szt. „55. Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 92/F. §-sal egészül ki:

„92/F. §

(1)  A  kancellár  [megbízását]kinevezését követő  hatvan  napon  belül  a  szakképzésért  és
felnőttképzésért  felelős  miniszter  a  változó  szervezeti  és  működési  rend  kialakítása  céljából  a
szakképzési centrum főigazgatói megbízására nyilvános pályázatot ír ki.

(2)  A  kancellár  [megbízásával]kinevezésével egyidejűleg  a  szakképzési  centrum  gazdasági
főigazgató-helyettesének magasabb vezetői megbízása vezetői megbízássá alakul át.  A kancellár
[megbízását]kinevezését követő  legfeljebb  hatvan  napon  belül  dönt  a  gazdasági  vezető
megbízásának fenntartásáról vagy annak visszavonásáról.

(3) A szakképzési centrum főigazgatója és gazdasági vezetője a kancellár [megbízását]kinevezését
követő tíz munkanapon belül jegyzőkönyv felvétele mellett személyesen adja át az e törvényben a
kancellár feladatköreként meghatározott területek feladat- és hatáskörének gyakorlását, továbbá az
általa vezetett érintett szervezeti egységet a kancellárnak.

(4) A kancellár a  [megbízását]kinevezését követő hatvan napon belül köteles javaslatot  tenni  a
szakképzési centrum szervezeti és működési szabályzatának módosítására.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3296/3/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. §
Módosítás jellege: módosítás

23. §

[(1)] Ez a  törvény  [– a (2) bekezdésben foglalt  kivétellel  – a kihirdetését  követő harmadik
napon ]2019. január 1-jén lép hatályba.

[(2) A 5-13. § 2019. január 1-jén lép hatályba.]

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

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/3296/3/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
1. § - Díj törvény 3/A. § (1) 
bekezdés

… betöltött, Széchenyi-díjjal…

2.
1. § - Díj törvény 3/A. § (2) 
bekezdés b) pont

… Akadémia[,] vagy…

3. 3. § nyitó szövegrész … [§-al]§-sal egészül…

4. 5. § - Szt. 2. § 54. pont
…eljuttató [(web böngészőben ](webböngészőben 
megjelenítő),… 
… [mely]amely a…

5.
7. § (3) bekezdés - Szt. 4/B. § (5c)
bekezdés

…helyettese [igazgató-
helyettesi]igazgatóhelyettesi megbízást…

6. 20. § - KFI tv. 34. § (3) bekezdés …az [irányítószerve ]irányító szerve részére …

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