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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az oktatást érintő egyes törvények
módosításáról szóló T/17965 . számú törvényjavaslathoz a T/17965/34 . számon benyújtott
módosító javaslathoz kapcsolódva következő

kapcsolodó módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 4 . §-ánam az Szt . 8 .§-ának (3)-(4) bekezdése alábbi módosítását javaslom :

„(3) A szakképző iskolában a szakmai érdekegyeztetés rendszerének fejlesztése, a
szakképzésben érdekelt szervezetek együttműködésének ösztönzése, a munkáltatók igényei
érvényesítésének biztosítása érdekében a gazdasági kamara, vagy ha kamara az adott
szakképzési területen nem működik, helyette az érintett területen működő szakmai szervezet,
a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezet, a fenntartó képviselői részvételével
szakmai tanácsadó testületet kell létrehozni, amennyiben a nappali rendszerű iskolai
oktatásban a szakképző iskola valamennyi évfolyamára járó tanulók létszáma - az iskola
hivatalos statisztikai jelentése szerint három tanítási év átlagában - legalább ötszáz fő .

(4) A szakmai tanácsadó testület létszámát a szakképző iskola nagyságától, képzési
kapcsolataitól, szakirányától, az oktatott szakképesítésektől függően kilenc-tizenöt fő között
kell meghatározni . A szakmai tanácsadó testületnek hivatalból tagja a szakképző iskola
igazgatója. A szakmai tanácsadó testületbe - a szakképző iskola igazgatójának megkeresésére
- három éves időtartamra egy-egy képviselőt delegál

•

	

a szakképző iskola fenntartója,

b) a szakképző iskola nevelőtestülete,

•

	

a szakképző iskolával képzési kapcsolatban lévő gazdálkodó szervezet (egymás
közötti megállapodás alapján legfeljebb öt),

d) a szakképző iskola székhelye szerint illetékes, a képzés szerint érdekelt területi
gazdasági , illetve szakmai kamara, ennek hiányában szakmai szervezet,

•

	

a képzés szerint érdekelt munkaadói érdekképviseleti szervezet,

j) a képzés szerint érdekelt munkavállalói érdekképviseleti szervezet ."

irományszám:~~

t-rkezett : 2005 NOV 2 1.

Kapcsolódó módosító javaslat



Budapest, 2005 . november 21 .

Indokolás

A szakképzések jelentős részében nincs érintett gazdasági vagy szakmai kamara. Ugyanakkor
a szakmai képviselet sok esetben nem a munkaadók vagy a munkavállalók (tehát nem
szakmai, hanem szakszervezeti szemléletű) érdekképviselete .
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