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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T/17965. számon előterjesztett, Az oktatást érintő egyes törvények módosításáról
szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 .
október 25-ei ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta az Előterjesztő képviselőjének a törvényjavaslathoz
fűzött szóbeli indokolását . Az Előterjesztő képviselője a törvénymódosítások főbb
célkitűzéseire hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy a szakképzést érintő tervezett
módosítások a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésről
szóló Kormányhatározat és a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerrőforrás-fejlesztés
Operatív Programja szakképzést érintő intézkedéseinek jogszabályi feltételeit kívánják
megteremteni. Az Előterjesztő képviselője beszélt az új pályakövetési rendszer
kialakításáról, és a térségi integrált szakképzés kérdéseiről . A közoktatási törvény
módosítása kapcsán az Előterjesztő képviselője a Kormány „100 lépés" programjának
oktatási vonatkozású célkitűzéseire és javaslataira hívta fel a figyelmet . A bizottság
feladat- és hatásköréből adódóan külön kiemelte az „igazságos beiskolázás", az
„esélyteremtő oktatás" és a „kistérségi együttműködés" megteremtése és a hátrányos
helyzet felszámolása érdekében tervezett rendelkezéseket .

A többségi vélemény képviselői pozitívumként emelték ki, hogy végre nem az
éves költségvetési törvényben, hanem egy önálló törvényben történnének meg a fontos
törvénymódosítások. E vélemény képviselői örömmel üdvözölték és fontos lépésnek
tartják a szakképzés további fejlesztésére tervezett intézkedéseket . A többségi vélemény
képviselői mérföldkőnek tekintik, hogy a törvényjavaslat összhangot kíván teremteni a
közoktatási törvénynek a második szakképesítés ingyenességére vonatkozó, korábban
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módosult rendelkezéseivel . Pozitívumként emelték ki, hogy a törvényjavaslat garantálja,
hogy nem kell újra elsajátítani a korábban már megszerzett tudást és ismereteket, hanem
lehetővé kívánja tenni az újbóli bekapcsolódást a tanulásba, illetve a második
szakképesítés megszerzéséhez . A többségi vélemény szerint már régóta sürgető kérdés
volt az Országos Szakképzési Jegyzék módosítása . E vélemény képviselői szerint a
törvényjavaslat alkalmas a fejlesztési támogatás terén meglévő kirívó egyenetlenségek
és feszültségek feloldására és közelíteni próbálja a munkaerőpiacot és az intézményeket,
illetve együttműködésre készteti azokat. A törvényjavaslat pozitívumaként emelték ki
továbbá a többségi vélemény képviselői azt, hogy a törvényjavaslat lehetővé kívánja
tenni a sajátos nevelési igényű, illetve a hátrányos helyzetű tanulók számára a
felzárkózást .

Kisebbségi vélemény nem hangzott el .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta. (l li, On, 8t)

A bizottság előadója az általános vitában : Molnár József (MSZP)

Budapest, 2005 . október 25 .

D . Semjén Zsolt
a bizottság alelnöke
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