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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Oktatási és tudományos bizottsága (továbbiakban: Oktatási 
bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Gazdasági bizottsága, valamint 
Önkormányzati bizottsága megvitatta az oktatást érintő egyes törvények módosításáról 
szóló, T/17965. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott 
T/17965/44-69. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 Az Emberi jogi és a Foglalkoztatási bizottság november 28–i ülésére vette 
napirendjére a kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalását. 
 
 
 Az ajánlásban használt rövidítések: 
 Szt.: a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 
 Kt.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
 Szht.: a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 
2003. évi LXXXVI. törvény 
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 Az Oktatási bizottság november 22-i ülésén visszavont módosító javaslatok: 
 – T/17965/61. szám Pánczél Károly és Kuzma László, 
 – T/17965/48. szám dr. Jánosi György, dr. Balogh Miklós, Molnár József, 
 – T/17965/47. szám Tatai-Tóth András, dr. Jánosi György, dr. Balogh Miklós, 
dr. Szabó Zoltán, Molnár József, Botka Lajosné. 
 Ezeket az ajánlás nem tartalmazza! 
 
 
 

I. 
 
 

1.  Lezsák Sándor képviselő – kapcsolódva Révész Máriusz, dr. Pósán László, Pánczél 
Károly, Kuzma László, Pichler Imre, Stolár Mihály, Sági József, Tóth Ferenc képviselő 
T/17965/34. számú módosító indítványához (T/17965/43. számú ajánlás 1. pontja) – a 
törvényjavaslat 4. §-ában az Szt. 8. § (3)-(9) bekezdéseinek a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /4. § Az Szt. 8. §-a a következő (3)-(9) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(3) A szakképző iskolában a szakmai érdekegyeztetés rendszerének fejlesztése, a 
szakképzésben érdekelt szervezetek együttműködésének ösztönzése, a munkáltatók igényei 
érvényesítésének biztosítása érdekében a gazdasági kamara, a munkaadói és munkavállalói 
érdekképviseleti szervezet, a fenntartó képviselői részvételével [szakmai tanácsadó 
testületet] iskolaszéket 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) Az [szakmai tanácsadó testület] iskolaszék létszámát a szakképző iskola 
nagyságától, képzési kapcsolataitól, szakirányától, az oktatott szakképesítésektől függően 
kilenc-tizenöt fő között kell meghatározni. Az [szakmai tanácsadó testületnek] 
iskolaszéknek hivatalból tagja a szakképző iskola igazgatója. Az [szakmai tanácsadó 
testületbe] iskolaszékbe – a szakképző iskola igazgatójának megkeresésére – három éves 
időtartamra egy-egy képviselőt delegál 
 
 a) a szakképző iskola fenntartója, 
 
 b) a szakképző iskola nevelőtestülete, 
 
 c) a szakképző iskolával képzési kapcsolatban lévő gazdálkodó szervezet (egymás 
közötti megállapodás alapján legfeljebb öt), 
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 d) a szakképző iskola székhelye szerint illetékes, a képzés szerint érdekelt területi 
gazdasági kamara, 
 
 e) a képzés szerint érdekelt munkaadói érdekképviseleti szervezet, 
 
 f) a képzés szerint érdekelt munkavállalói érdekképviseleti szervezet. 
 
 (5) Az [szakmai tanácsadó testület] iskolaszék döntési jogkörébe tartozik elnökének 
és tisztségviselőinek megválasztása, működési rendjének és munkaprogramjának 
meghatározása. 
 
 (6) Az [szakmai tanácsadó testület] iskolaszék javaslattételi jogkörrel rendelkezik, és 
véleményt nyilváníthat a szakképző iskolában folyó szakképzéssel kapcsolatos valamennyi 
kérdésben. Ki kell kérni az [szakmai tanácsadó testület] iskolaszék véleményét 
 
 a) a szakképző iskola szakmai programjának elfogadása előtt, 
 
 b) a szakképző iskola munkatervének és költségvetésének tervezetéről, 
 
 c) a szakképző iskola pályakövetési tevékenységének értékeléséről, 
 
 d) a szakképző iskolában oktatott szakképesítések körének meghatározása 
tekintetében, 
 
 e) a szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet által a szakképző 
iskolának külön törvényben szabályozott fejlesztési megállapodás alapján nyújtott fejlesztési 
támogatás felhasználásáról. 
 
 (7) Az [szakmai tanácsadó testület] iskolaszék részére jogszabály további feladatot 
állapíthat meg. 
 
 (8) Az [szakmai tanácsadó testület] iskolaszék működéséhez szükséges feltételeket a 
szakképző iskola biztosítja. Az [szakmai tanácsadó testület] iskolaszék feladatai ellátásához 
térítésmentesen használhatja a szakképző iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem 
korlátozza a szakképző iskola működését. A testületi tagok tevékenységüket ellenszolgáltatás 
nélkül végzik. 
 
 (9) Nem kell létrehozni a (3) bekezdés szerinti [szakmai tanácsadó testületet] 
iskolaszéket a térségi integrált szakképző központ keretében működő szakképző iskolában." 
 

Indokolás: Lásd a T/17965/44. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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2.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 4. §-ában a Kt. 8. § (4) bekezdése d) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § Az Szt. 8. §-a a következő (3)-(9) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(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) a szakképző iskola fenntartója, 
 
 b) a szakképző iskola nevelőtestülete, 
 
 c) 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 a szakképesítésért felelős miniszter által 
kijelölt szakmai szervezet,
 
 e) a képzés szerint érdekelt munkaadói érdekképviseleti szervezet, 
 
 f) a képzés szerint érdekelt munkavállalói érdekképviseleti szervezet." 
 

Indokolás: Lásd a T/17965/69. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője 
az Oktatási biz. ülésén egyetért 
a Gazdasági biz. ülésén nem ért egyet

 
 
 

3.  Pánczél Károly és Kuzma László képviselő – kapcsolódva Révész Máriusz, dr. 
Pósán László, Pánczél Károly, Kuzma László, Pichler Imre, Stolár Mihály, Sági József, Tóth 
Ferenc képviselők T/17965/34. számú módosító indítványához (T/17965/43. számú ajánlás 1. 
pontja) – a törvényjavaslat 4. §-ában az Szt. 8. § (7) bekezdését érintő elhagyását javasolja: 
 
 /4. § Az Szt. 8. §-a a következő (3)-(9) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "[(7) A szakmai tanácsadó testület részére jogszabály további feladatot állapíthat 
meg.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/17965/60. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

4.  Kuzma László képviselő – kapcsolódva saját T/17965/13. számú módosító 
indítványához (T/17965/43. számú ajánlás 5. pontja) – a törvényjavaslat 14. §-ában az Szt. 
44. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /14. § Az Szt. 44. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A tanulószerződés alapján a tanuló pénzbeli juttatásának havi mértéke a 
szakképzési évfolyam első félévében – függetlenül az elméleti, illetőleg a gyakorlati képzési 
napok számától –, valamint technikusképzés szakmai alapozó szakaszában a hónap első 
napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) legalább tizenöt százaléka. A 
tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatásának mértékét 
a szakképzési évfolyam második, illetőleg további féléveiben – a tanuló tanulmányi 
előmenetelét és szorgalmát is figyelembe véve – az előző félévben járó pénzbeli juttatás havi 
összegének legalább tíz százalékával kell emelni. A pénzbeli juttatás összegéről tájékoztatni 
kell a tanuló tanulói jogviszonya szerint illetékes szakképző iskolát." 
 

Indokolás: Lásd a T/17965/59. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

5.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 20. §-át új (1) bekezdéssel – a Kt. 27. § 
(2) bekezdése helyébe lépő rendelkezéssel – javasolja kiegészíteni: 
 
 "20. § (1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 27. 
§-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
 „(2) A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-
oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik évfolyamán a kötelező tanórai 
foglalkozások legfeljebb negyven százalékában szakmai alapozó elméleti és gyakorlati 
oktatás folyik. A gyakorlati oktatást iskolai tanműhelyben kell megszervezni.”" 
 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggően a 20. § jelenlegi felvezető rendelkezését (2) bekezdésként 
a következők szerint módosítani kell: 
„(2) A [közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban:] Kt.[)] 27. §-a (8) bekezdésének 
felvezető szövege és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:” 
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Indokolás: Lásd a T/17965/68. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

6.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 20. §-ában a Kt. 27. § (8) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /20. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 27. §-a 
(8) bekezdésének felvezető szövege és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(8) A szakiskolában – a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében – felzárkóztató 
oktatás szervezhető azoknak tanulóknak, akik alapfokú iskolai végzettség hiányában kívánnak 
bekapcsolódni a szakképzésbe. A szülő legkorábban abban az évben kérheti, hogy gyermeke 
– az általános iskolai tanulmányai folytatása helyett – a következő tanítási évet a felzárkóztató 
oktatásban kezdhesse meg, amelyben az betölti a tizenötödik életévét feltéve, hogy még nem 
végezte el az általános iskola hetedik évfolyamát. A hátrányos helyzetű tanuló esetén az 
iskola igazgatójának minden esetben be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét, 
és azt megküldi a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadónak. A felzárkóztató oktatásba 
bekapcsolódhatnak azok a tanulók is, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, de 
tanulmányaikat nem kívánják a szakiskola kilencedik évfolyamán megkezdeni, illetve 
folytatni. Az, aki a felzárkóztató oktatás megkezdésekor a tizenhatodik életévét nem tölti be, a 
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó javaslata alapján kapcsolódhat be a felzárkóztató 
oktatásba. A kötelező felvételt biztosító szakiskola, ha a tankötelezettség teljesítéséhez 
indokolt, megszervezi a felzárkóztató oktatást. A felzárkóztató oktatás egy vagy két tanítási 
évig (tíz vagy húsz hónapig) tart. A felzárkóztató oktatást a következők figyelembevételével 
kell megszervezni:" 
 

Indokolás: Lásd a T/17965/67. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

7.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Kuzma László, Pichler 
Imre, Stolár Mihály, Sági József, Tóth Ferenc képviselő – kapcsolódva saját T/17965/33. 
számú módosító indítványukhoz (T/17965/43. számú ajánlás 11. pontja) – a törvényjavaslat 
20. §-ában a Kt. 27. § (8) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /20. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 27. §-a 
(8) bekezdésének felvezető szövege és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(8) A szakiskolában – a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében – felzárkóztató 
oktatás szervezhető azoknak tanulóknak, akik alapfokú iskolai végzettség hiányában kívánnak 
bekapcsolódni a szakképzésbe. A szülő legkorábban abban az évben kérheti, hogy gyermeke 
– az általános iskolai tanulmányai folytatása helyett – a következő tanítási évet a felzárkóztató 
oktatásban kezdhesse meg, amelyben az betölti a tizenötödik életévét, de még nem végezte el 
az általános iskola hetedik évfolyamát. A hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola 
igazgatójának minden esetben be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét, és azt 
megküldi a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadónak. A felzárkóztató oktatásba 
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bekapcsolódhatnak azok a tanulók is, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, de 
tanulmányaikat nem kívánják a szakiskola kilencedik évfolyamán megkezdeni, illetve 
folytatni. Az, aki a felzárkóztató oktatás megkezdésekor a tizenhatodik életévét nem tölti be, a 
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó javaslata alapján kapcsolódhat be a felzárkóztató 
oktatásba. A kötelező felvételt biztosító szakiskola, ha a tankötelezettség teljesítéséhez 
indokolt, megszervezi a felzárkóztató oktatást. A felzárkóztató oktatás egy vagy két tanítási 
évig (tíz vagy húsz hónapig) tart. A felzárkóztató oktatást a következők figyelembevételével 
kell megszervezni:" 
 

Indokolás: Lásd a T/17965/50. számú és a T/17965/58. számú 
módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Kuzma László, Pichler 
Imre, Stolár Mihály, Sági József, Tóth Ferenc képviselő – kapcsolódva saját T/17965/33. 
számú módosító indítványukhoz (T/17965/43. számú ajánlás 11. pontja) – a törvényjavaslat 
20. §-ában a Kt. 27. § (8) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /20. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 27. §-a 
(8) bekezdésének felvezető szövege és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(8) A szakiskolában – a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében – felzárkóztató 
oktatás szervezhető azoknak tanulóknak, akik alapfokú iskolai végzettség hiányában kívánnak 
bekapcsolódni a szakképzésbe. A szülő legkorábban abban az évben kérheti, hogy gyermeke 
– az általános iskolai tanulmányai folytatása helyett – a következő tanítási évet a felzárkóztató 
oktatásban kezdhesse meg, amelyben az betölti a tizenötödik életévét. A hátrányos helyzetű 
tanuló esetén az iskola igazgatójának minden esetben be kell szereznie a gyermekjóléti 
szolgálat véleményét, és azt megküldi a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadónak. A 
felzárkóztató oktatásba bekapcsolódhatnak azok a tanulók is, akik alapfokú iskolai 
végzettséggel rendelkeznek, de tanulmányaikat nem [kívánják a szakiskola kilencedik 
évfolyamán] [meg]kezd[eni]ték meg, illetve nem folytat[ni]ták. Az, aki a felzárkóztató 
oktatás megkezdésekor a tizenhatodik életévét nem tölti be, a továbbtanulási, pályaválasztási 
tanácsadó javaslata alapján kapcsolódhat be a felzárkóztató oktatásba. A kötelező felvételt 
biztosító szakiskola, ha a tankötelezettség teljesítéséhez indokolt, megszervezi a felzárkóztató 
oktatást. A felzárkóztató oktatás egy vagy két tanítási évig (tíz vagy húsz hónapig) tart. A 
felzárkóztató oktatást a következők figyelembevételével kell megszervezni:" 
 

Indokolás: Lásd a T/17965/52. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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9.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Kuzma László, Pichler 

Imre, Stolár Mihály, Sági József, Tóth Ferenc képviselő – kapcsolódva saját T/17965/33. 
számú módosító indítványukhoz (T/17965/43. számú ajánlás 11. pontja) – a törvényjavaslat 
20. §-ában a Kt. 27. § (8) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /20. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 27. §-a 
(8) bekezdésének felvezető szövege és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(8) A szakiskolában – a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében – felzárkóztató 
oktatás szervezhető azoknak tanulóknak, akik alapfokú iskolai végzettség hiányában kívánnak 
bekapcsolódni a szakképzésbe. A szülő legkorábban abban az évben kérheti, hogy gyermeke 
– az általános iskolai tanulmányai folytatása helyett – a következő tanítási évet a felzárkóztató 
oktatásban kezdhesse meg, amelyben az betölti a tizennegyedik életévét, de még nem végezte 
el az általános iskola hatodik évfolyamát, vagy betöltötte a tizenötödik életévét, de még nem 
végezte el az általános iskola hetedik évfolyamát. A hátrányos helyzetű tanuló esetén az 
iskola igazgatójának minden esetben be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét, 
és azt megküldi a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadónak. A felzárkóztató oktatásba 
bekapcsolódhatnak azok a tanulók is, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, de 
tanulmányaikat nem kívánják a szakiskola kilencedik évfolyamán megkezdeni, illetve 
folytatni. Az, aki a felzárkóztató oktatás megkezdésekor a tizenhatodik életévét nem tölti be, a 
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó javaslata alapján kapcsolódhat be a felzárkóztató 
oktatásba. A kötelező felvételt biztosító szakiskola, ha a tankötelezettség teljesítéséhez 
indokolt, megszervezi a felzárkóztató oktatást. A felzárkóztató oktatás egy vagy két tanítási 
évig (tíz vagy húsz hónapig) tart. A felzárkóztató oktatást a következők figyelembevételével 
kell megszervezni:" 
 

Indokolás: Lásd a T/17965/53. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja  

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

10.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Kuzma László, Pichler 
Imre, Stolár Mihály, Sági József, Tóth Ferenc képviselő – kapcsolódva saját T/17965/33. 
számú módosító indítványukhoz (T/17965/43. számú ajánlás 11. pontja) – a törvényjavaslat 
20. §-ában a Kt. 27. § (8) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /20. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 27. §-a 
(8) bekezdésének felvezető szövege és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(8) A szakiskolában – a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében – felzárkóztató 
oktatás szervezhető azoknak tanulóknak, akik alapfokú iskolai végzettség [hiányában] nélkül 
be kívánnak [be]kapcsolódni a szakképzésbe. A szülő legkorábban abban az évben kérheti, 
hogy gyermeke – az általános iskolai tanulmányai folytatása helyett – a következő tanítási 
évet a felzárkóztató oktatásban kezdhesse meg, amelyben az betölti a tizenötödik életévét. A 
hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának minden esetben be kell szereznie a 
gyermekjóléti szolgálat véleményét, és azt megküldi a továbbtanulási, pályaválasztási 
tanácsadónak. A felzárkóztató oktatásba bekapcsolódhatnak azok a tanulók is, akik alapfokú 
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iskolai végzettséggel rendelkeznek, de tanulmányaikat nem kívánják a szakiskola kilencedik 
évfolyamán megkezdeni, illetve folytatni. Az, aki a felzárkóztató oktatás megkezdésekor a 
tizenhatodik életévét nem tölti be, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó javaslata 
alapján kapcsolódhat be a felzárkóztató oktatásba. A kötelező felvételt biztosító szakiskola, ha 
a tankötelezettség teljesítéséhez indokolt, megszervezi a felzárkóztató oktatást. A 
felzárkóztató oktatás egy vagy két tanítási évig (tíz vagy húsz hónapig) tart. A felzárkóztató 
oktatást a következők figyelembevételével kell megszervezni:" 
 

Indokolás: Lásd a T/17965/54. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Kuzma László, Pichler 
Imre, Stolár Mihály, Sági József, Tóth Ferenc képviselő – kapcsolódva saját T/17965/33. 
számú módosító indítványukhoz (T/17965/43. számú ajánlás 11. pontja) – a törvényjavaslat 
20. §-ában a Kt. 27. § (8) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /20. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 27. §-a 
(8) bekezdésének felvezető szövege és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(8) A szakiskolában – a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében – felzárkóztató 
oktatást kell szervez[hető]ni azoknak a tanulóknak, akik alapfokú iskolai végzettség 
hiányában kívánnak bekapcsolódni a szakképzésbe. A szülő legkorábban abban az évben 
kérheti, hogy gyermeke – az általános iskolai tanulmányai folytatása helyett – a következő 
tanítási évet a felzárkóztató oktatásban kezdhesse meg, amelyben az betölti a tizenötödik 
életévét. A hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának minden esetben be kell 
szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét, és azt megküldi a továbbtanulási, 
pályaválasztási tanácsadónak. A felzárkóztató oktatásba bekapcsolódhatnak azok a tanulók is, 
akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, de tanulmányaikat nem kívánják a 
szakiskola kilencedik évfolyamán megkezdeni, illetve folytatni. Az, aki a felzárkóztató 
oktatás megkezdésekor a tizenhatodik életévét nem tölti be, a továbbtanulási, pályaválasztási 
tanácsadó javaslata alapján kapcsolódhat be a felzárkóztató oktatásba. A kötelező felvételt 
biztosító szakiskola, ha a tankötelezettség teljesítéséhez indokolt, megszervezi a felzárkóztató 
oktatást. A felzárkóztató oktatás egy vagy két tanítási évig (tíz vagy húsz hónapig) tart. A 
felzárkóztató oktatást a következők figyelembevételével kell megszervezni:" 
 

Indokolás: Lásd a T/17965/57. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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12.  Kuzma László, Pichler Imre képviselő – kapcsolódva Révész Máriusz, dr. Pósán 

László, Pánczél Károly, Kuzma László, Pichler Imre, Stolár Mihály, Sági József, Tóth Ferenc 
képviselők T/17965/33. számú módosító indítványához (T/17965/43. számú ajánlás 11. 
pontja) – a törvényjavaslat 20. §-ában a Kt. 27. § (8) bekezdése a) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /20. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 27. §-a 
(8) bekezdésének felvezető szövege és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "a) A tanuló a felzárkóztató oktatás keretében elsajátítja azokat az ismereteket, 
amelyek a szakképzés megkezdéséhez szükségesek, továbbá megszerzi a szakképzésbe 
történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket (kompetenciát). A 
tanuló a felzárkóztató oktatás sikeres befejezése után a szakképzési évfolyamon, 
évfolyamokon felkészül a szakmai vizsga letételére. Azon tanulók, akik a felzárkóztató 
oktatásba a tankötelezettségük után kapcsolódnak be, a felzárkóztató oktatás évfolyamán, 
évfolyamain is felkészülhetnek a szakmai vizsgára." 
 

Indokolás: Lásd a T/17965/51. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

13.  Révész Máriusz, Pichler Imre, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél 
Károly, Sági József, Stolár Mihály, Tóth Ferenc képviselő – kapcsolódva saját T/17965/7. 
számú módosító indítványukhoz (T/17965/43. számú ajánlás 13. pontja) – a törvényjavaslat 
24. §-a a felvezető szövegének a módosítását, valamint 24. §-ában a Kt. 48. §-ának új (9) 
bekezdéssel történő kiegészítését javasolja: 
 
 "24. § A Kt. 48. §-[a]ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § 
kiegészül a következő (10) bekezdéssel [egészül ki]: 
 
 (9) Ha az egységes iskola – helyi tanterve szerint – megvalósítja az általános iskolai, a 
szakiskolai, a gimnáziumi, illetve a szakközépiskolai követelmények közül legalább az 
egyiket és az alapfokú művészetoktatás követelményét, a kötelező tanórai foglalkozás 
időkeretén kívül kell biztosítania az alapfokú művészetoktatás követelményeinek átadását." 
 

Indokolás: Lásd a T/17965/56. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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14.  Tatai-Tóth András, dr. Jánosi György, dr. Balogh Miklós, dr. Szabó Zoltán, 
Molnár József, Botka Lajosné képviselő – kapcsolódva Pánczél Károly képviselő 
T/17965/11. számú módosító indítványához (T/17965/43. számú ajánlás 15. pontja) – a 
törvényjavaslat 25. §-ában a Kt. 66. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /25. § A Kt. 66. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel 
egyidejűleg a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (3)-(6) bekezdés 
számozása (4)-(7) bekezdésre változik:/ 
 
 "(2) Az általános iskola – beleértve a kijelölt iskolát is – köteles felvenni, átvenni azt a 
tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében 
található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola). Ha a településen több általános 
iskola működik, az egymással határos felvételi körzeteket oly módon kell kialakítani, hogy a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az adott körzetben felvehető összes tanköteles 
tanulóhoz viszonyított aránya az egyes körzetekben egymáshoz viszonyítva legfeljebb 
huszonöt százalékban térjen el. A fenntartó a szakiskolát és a középiskolát kijelölheti kötelező 
felvételt biztosító iskolának. A kijelölt iskola [30. § (4) bek.], ha nem kötelező felvételt 
biztosító iskola, a tanuló felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg. A nemzeti vagy 
etnikai kisebbséghez tartozó jelentkezőt – ha a felvételi követelményeknek megfelel – a 
nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén, illetőleg a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén és 
magyarul tanító iskolába (tagozatra, osztályba, csoportba) fel, illetve át kell venni. Ha az 
általános iskola a kötelező felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi 
kérelmeket is teljesíteni tud, köteles előnyben részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye, telephelye 
található. E körben a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló felvételét csak helyhiány miatt 
tagadhatja meg. Ha az általános iskola a kötelező felvételi kötelezettsége teljesítése után 
további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, és valamennyi felvételi kérelmet 
helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az általános iskola sorsolás útján dönt. A sorsolásra a 
felvételi kérelmeket benyújtókat meg kell hívni. Sorsolás nélkül is felvehető a halmozottan 
hátrányos, vagy sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek sajátos helyzete 
indokolja. A sajátos helyzetet a helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/17965/45. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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15.  Tatai-Tóth András, dr. Jánosi György, dr. Balogh Miklós, dr. Szabó Zoltán, 

Molnár József képviselő – kapcsolódva Stolár Mihály képviselő T/17965/20. számú 
módosító indítványához (T/17965/43. számú ajánlás 24. pontja) – a törvényjavaslat 34. § (2) 
bekezdésében a Kt. 95. § (8) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A Kt. 95. §-ának (8)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(8) Az oktatási miniszter – ha enélkül a szükséges intézkedés megtételére nincs 
lehetőség – a (7) bekezdésben meghatározott intézkedései során a vizsgaszabályzatban, 
illetőleg a tanév rendjében foglaltaktól – az adott ügy elintézéséhez szükséges mértékben – 
eltérő intézkedést is hozhat. Az oktatási miniszter döntését három munkanapon belül köteles 
meghozni és közzétenni. [Az oktatási miniszter intézkedését távközlési eszközön is 
közzéteheti.] Az oktatási miniszter intézkedése a közzététel után azonnal végrehajtható. Az 
oktatási miniszter intézkedését távközlési eszközön is közzéteheti." 
 

Indokolás: Lásd a T/17965/49. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

16.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 35. §-ában a Kt. 95/A. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását és (5)-(7) bekezdésekkel történő kiegészítését 
javasolja: 
 
 "(1) A Kt. 95/A. §-ának (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, 
egyidejűleg a § eredeti (7)-(10) bekezdésének számozása (8)-(11) bekezdésre változik: 
 
 „(4) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont hatósági ellenőrzés 
keretében vizsgálja a nevelési-oktatási intézményekben az alkalmazási feltételekre, a kötelező 
tanügyi dokumentumok vezetésére, és valódiságára, a maximális osztály-, csoportlétszámra, a 
gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre, az egyenlő bánásmód 
követelményeire, az állami vizsga megszervezésére, lebonyolítására, a nem helyi 
önkormányzati intézményfenntartók költségvetési támogatása igénylésére vonatkozó 
rendelkezésekben és a minimális (kötelező) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak 
megtartását, továbbá jogszabályban meghatározott körben gyakorolja a szabálysértési 
hatósági jogköröket.” 
 
 (5) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont az ellenőrzés során feltárt 
szabálytalanság megszűntetése érdekében 
 
 a) felhívja a közoktatási intézmény vezetőjét a szabálytalanság megszüntetésére, és 
erről tájékoztatja az intézmény fenntartóját is, 
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 b) indítványozza az oktatási miniszter részére, hogy kezdeményezzen eljárást 
 
  ba) a közigazgatási hivatal vezetőjénél, a helyi önkormányzati feladatellátással 
összefüggő törvénysértés megszüntetése érdekében, ennek során a közigazgatási hivatal 
vezetője indokolt esetben indítson eljárást az Állami Számvevőszéknél, az 
Alkotmánybíróságnál, illetve a bíróságnál, 
 

  bb) a jegyzőnél, főjegyzőnél a nem helyi önkormányzati intézményfenntartói 
tevékenységgel összefüggő törvénysértés megszüntetése érdekében, ennek során a jegyző, 
főjegyző törvényességi ellenőrzés alapján indokolt esetben kezdeményezzen bírósági eljárást, 
illetve függessze fel a nevelési-oktatási intézmény működését, intézkedjen a normatív 
költségvetési hozzájárulás folyósításának felfüggesztésére, 
 
 c) felügyeleti bírságot szabhat ki, melynek összege nem haladhatja meg a százezer 
forintot, 
 
 d) a felügyeleti bírság kiszabása mellett vagy kiszabása nélkül szabálysértési eljárást 
folytat le. 
 
 (6) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont indokolt esetben 
kezdeményezi a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál a nem helyi önkormányzati 
intézményfenntartó részére megállapított normatív költségvetési támogatás felülvizsgálatát, 
folyósításának felfüggesztését, kezdeményezéséről értesítést küld a székhely szerint illetékes 
jegyző, főjegyző részére. 
 
 (7) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont a hatósági ellenőrzési 
feladatait rendszeresen, az oktatási miniszter által jóváhagyott munkaterv alapján végzi. A 
hatósági ellenőrzésre – beleértve a be nem fizetett felügyeleti bírság behajtását is – 
egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
 
 (2) A Kt. 95/A. §-a a következő [(11)] (12) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „[(11)] (12) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont az általa szervezett 
érettségi vizsgák után – az e törvény 114. §-ának (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 116. § 
(1) bekezdés e) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – vizsgáztatási díjat 
szedhet. A vizsgáztatatási díjat az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont az e 
törvény 117. §-ának (3) bekezdésében meghatározottak alapján állapítja meg, azzal az 
eltéréssel, hogy a tanulmányi eredmények figyelembevételére vonatkozó előírásokat nem kell 
alkalmazni. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont a vizsgáztatási díj mértékét 
a honlapján közzéteszi.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/17965/66. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 
 



-  14  - 

 
 
 

17.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 35. §-ában a Kt. 95/A. §-át új (5) 
bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 "(1) A Kt. 95/A. [§-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép] §-a a 
következő (5) bekezdéssel egészül ki, a további bekezdések sorszámozása értelemszerűen 
megváltozik: 
 
 „(4) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont hatósági ellenőrzés 
keretében vizsgálja a nevelési-oktatási intézményekben az alkalmazási feltételekre, a 
maximális osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói 
óraterhelésre, az egyenlő bánásmód követelményeire, az állami vizsga megszervezésére, 
lebonyolítására, a nem önkormányzati intézményfenntartók költségvetési támogatása 
igénylésére vonatkozó rendelkezésekben és a minimális (kötelező) eszköz- és felszerelési 
jegyzékben foglaltak megtartását, továbbá jogszabályban meghatározott körben gyakorolja a 
szabálysértési hatósági jogköröket. 
 
 (5) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont előzetes hozzájárulása 
szükséges – intézményfenntartótól függetlenül – minden újonnan induló alapfokú művészeti 
képzés esetében az állami normatív támogatás kiutalásának megkezdéséhez. Az előzetes 
hozzájárulás kiadása előtt – az e törvényben előírt feltételek és felhatalmazások alapján – a 
helyszíni vizsgálat során különös figyelmet kell fordítani a törvény 17. §-ában a pedagógusok 
számára előírt végzettségi és szakképzettségi követelményekre, a törvény 128. §-ában 
meghatározott átmeneti szabályok alkalmazásának megalapozottságára, valamint a 
megtartandó tanítási óráknak a vizsgálatára, az adott képzési programokra vonatkozó más 
jogszabályi feltételek teljesülésére. A vizsgálat eredményét meg kell küldeni az állami 
normatívát folyósító szervezetnek. 
 
 Ha működő intézmény ellenőrzése során az Országos Közoktatási Értékelési és 
Vizsgaközpont olyan működést tapasztal, amelynek előzetes leírása esetén a hozzájárulást a 
képzés indításához nem adhatta volna meg, köteles az e törvény 95/A. §-ában meghatározott 
intézkedések megtételére.”" 
 

Megjegyzés: A módosító indítvánnyal összefüggően a felvezető szöveg korrigálása szükséges. 
 

T/17965/65/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 24. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17965/65/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője  
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18.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Kuzma László, Pichler 
Imre, Stolár Mihály, Sági József, Tóth Ferenc képviselő – kapcsolódva saját T/17965/23. 
számú módosító indítványukhoz (T/17965/43. számú ajánlás 30. pontja) – a törvényjavaslat 
39. §-ában a Kt. 118. § (4) bekezdése helyébe a következő új rendelkezést javasolja: 
 
 "39. § A Kt. 118. § (4) bekezdés [első mondata] helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [„A helyi önkormányzatok részére biztosított normatív hozzájárulások és egyéb 
támogatások együttes összegének – az ellátottak létszámához és a költségekhez 
viszonyítva – el kell érnie az előző évi normatív hozzájárulások és egyéb támogatások 
együttes összegének szintjét.”] 
 
 „(4) A helyi önkormányzatok részére biztosított mindenkori éves normatív 
költségvetési hozzájárulások összege nem lehet kevesebb, mint a tárgyévet megelőző második 
évben a helyi önkormányzatok által a közoktatásra fordított teljes kiadások – csökkentve a 
felhalmozási és tőkejellegű kiadások, illetve az intézmények működési célú bevételei, 
valamint a központosított előirányzatok összegével – kilencven százaléka. A normatív 
hozzájárulások összegének el kell érniük az előző évi normatív hozzájárulások összegét. A 
nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó részére megállapított normatív 
költségvetési hozzájárulás összege nem lehet kevesebb, mint a helyi önkormányzat részére 
ugyanazon jogcímen megállapított normatív hozzájárulás. Az éves költségvetésről szóló 
törvény a társasági adóról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek és az egyéni 
vállalkozók tekintetében eltérő szabályokat állapíthat meg.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/17965/55. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

19.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 42. §-ában a Kt. 125. §-át új (4) 
bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 /42. § A Kt. 125. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) A Kormány – e törvény előírásai és a művészetoktatásra vonatkozó egyéb 
jogszabályok, valamint a tantervi követelmények alapján – 2006. január 30-ig rendeletben 
állapítja meg azokat a feltételeket, amelyek szerint 2006. július 1-jétől meghatározható az 
alapfokú művészetoktatás után igénybe vehető költségvetési támogatás. A költségvetési 
támogatás művészeti áganként az oktatás időtartamától függően a feltételek teljesítésének 
függvényében eltérő mértékű lehet. A feltételek kidolgozásába be kell vonni a művészeti 
képzésben érdekelt szakmai szervezetek képviselőit. A feltételek meglétének 
megállapításában – a rendeletben meghatározottak szerint – közreműködik az Országos 
Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont, a fővárosi-, megyei önkormányzat főjegyzője, a 
művészeti képzésben érdekelt szakmai szervezetek képviselői. A feltételek megállapításával 
kapcsolatos eljárás költségeinek biztosítása céljából a rendelet igazgatási szolgáltatási díjat 
állapíthat meg." 
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Indokolás: Lásd a T/17965/64. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője  
 
 
 

20.  Gusztos Péter képviselő – kapcsolódva saját T/17965/39/2. számú módosító 
indítványához (T/17965/43. számú ajánlás 33. pontja) – a törvényjavaslat 42. §-ában a Kt. 
125. §-át új (4) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 /42. § A Kt. 125. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) Az oktatási miniszter rendeletben állapítja meg azokat a feltételeket, amelyek 
alapján 2006. július 1-jétől meghatározható az alapfokú művészetoktatás után igénybe vehető 
költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás művészeti áganként, a művészeti 
teljesítmény alapján, az oktatás időtartamától függően, a feltételek teljesítésének 
függvényében eltérő mértékű lehet. A feltételek meglétének megállapításában – a rendeletben 
meghatározottak szerint – közreműködik az Országos Közoktatási Értékelési és 
Vizsgaközpont, a fővárosi-, megyei önkormányzat főjegyzője, a művészeti képzésben 
érdekelt szakmai szervezetek képviselői. A feltételek megállapításával kapcsolatos eljárás 
költségeinek biztosítása céljából a rendelet igazgatási szolgáltatási díjat állapíthat meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/17965/62. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

21.  Tatai-Tóth András, dr. Jánosi György, dr. Balogh Miklós, dr. Szabó Zoltán, 
Molnár József képviselő – kapcsolódva Tatai-Tóth András képviselő T/17965/36/1. számú 
módosító indítványához (T/17965/43. számú ajánlás 25. pontja) – a törvényjavaslat 42. §-
ában a Kt. 125. §-át új (4)-(6) bekezdésekkel javasolja kiegészíteni: 
 
 /42. § A Kt. 125. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) Az e törvény 95/A. §-ának (4)-(6) bekezdésben foglalt az Országos Közoktatási 
Értékelési és Vizsgaközpont hatósági ellenőrzésére vonatkozó szabályokat a folyamatban lévő 
eljárásokban is alkalmazni kell.
 
 (5) Az e törvény 27. §-ának (2) bekezdésében megállapított rendelkezéseket a 2006-
2007. tanév első évfolyamára felvettek tekintetében, majd azt követően felmenő rendszerben 
kell alkalmazni. 
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 (6) A hiány-szakképesítések régiónkénti jegyzékének összeállítására a regionális 
fejlesztési és képzési bizottság első alkalommal 2006. szeptember 30-ig tesz javaslatot, azt 
követően a jegyzéket legalább háromévenként kell felülvizsgálni." 
 

T/17965/46/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 23. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17965/46/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

22.  Gusztos Péter képviselő – kapcsolódva Révész Máriusz, dr. Pósán László, 
Pánczél Károly, Kuzma László, Pichler Imre, Stolár Mihály, Sági József, Tóth Ferenc 
képviselők T/17965/9. számú módosító indítványához (T/17965/43. számú ajánlás 36. pontja) 
– a törvényjavaslat 55. §-át új (1) bekezdéssel, az Szht. 14. § (3) bekezdését érintően – 
javasolja kiegészíteni: 
 
 "(1) Az Szht.14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
 „(3) Az alaprész pénzeszközeiből támogatás nyújtható a szakképesítésért felelős 
miniszter által az Szt. 5. §-ának (3) bekezdése alapján működtetett kutató és fejlesztő-
szolgáltató intézetnek, illetve a szakképzés fejlesztésében közreműködő, közigazgatást 
kiegészítő szolgáltatást végző központi költségvetési szervnek (a továbbiakban együtt: 
intézet) a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag-, taneszköz- és módszertan 
fejlesztéséhez, valamint központi programok kidolgozásához, valamint az általa szervezett 
szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szaktanárok, gyakorlati oktatók 
továbbképzéséhez, az országos tanulmányi versenyek szervezéséhez továbbá az e célokat 
szolgáló ösztönzőrendszer működtetéséhez. Az alaprész pénzeszközeiből támogatás nyújtható 
továbbá az oktatási miniszter felügyelete alatt álló közhasznú társaságok fejlesztést szolgáló 
kiemelt oktatási programjainak kidolgozásához és megvalósításához.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/17965/63. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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23.  Tatai-Tóth András, dr. Jánosi György, dr. Balogh Miklós, dr. Szabó Zoltán, 

Molnár József képviselő – kapcsolódva Tatai-Tóth András képviselő T/17965/36/2. számú 
módosító indítványához (T/17965/43. számú ajánlás 39. pontja) – a törvényjavaslat 59. §-
ának az elhagyását javasolja: 
 
 "[59. § A hiány-szakképesítések régiónkénti jegyzékének összeállítására a 
regionális fejlesztési és képzési bizottság első alkalommal 2006. szeptember 30-ig tesz 
javaslatot, azt követően a jegyzéket legalább háromévenként kell felülvizsgálni.]" 
 

T/17965/46/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 21. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17965/46/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

24.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 59. §-át új (2)-(3) bekezdésekkel 
javasolja kiegészíteni: 
 
 "59. § (1) A hiány-szakképesítések régiónkénti jegyzékének összeállítására a 
regionális fejlesztési és képzési bizottság első alkalommal 2006. szeptember 30-ig tesz 
javaslatot, azt követően a jegyzéket legalább háromévenként kell felülvizsgálni. 
 
 (2) A 35. § felhatalmazása alapján az Országos Közoktatási Értékelési és 
Vizsgaközpont 2006. június 30-ig az alapfokú művészeti oktatást folytató intézményekben 
teljeskörű vizsgálatot végez. 2006. július 1-től csak azon intézmények vehetik igénybe az 
állami támogatást, amelyekben a vizsgálat alapján a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
tevékenység folyik. 
 
 (3) Az oktatási miniszter az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 
számára az e törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott általános, valamint az 59. § (2) 
bekezdésében meghatározott egyedi feladatainak végrehajtását 2005. december 30-ig 
rendeletben szabályozza." 
 

T/17965/65/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 17. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17965/65/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője  
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II. 
 
 
 A T/17965/43. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Gazdasági bizottság, 
illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 

Pont 
 

Bizottság 
 

Előterjesztő 
 

  1. nem támogatja nem ért egyet 
  2. támogatja egyetért 
  3. támogatja egyetért 
  4. támogatja egyetért 
  5. nem támogatja nem ért egyet 
  6. támogatja egyetért 
  7. nem támogatja nem ért egyet 
  8. nem támogatja nem ért egyet 
  9. nem támogatja nem ért egyet 
10. nem támogatja nem ért egyet 
11. nem támogatja nem ért egyet 
12. nem támogatja nem ért egyet 
13. nem támogatja nem ért egyet 
14. támogatja egyetért 
15. nem támogatja nem ért egyet 
16. nem támogatja nem ért egyet 
17. támogatja egyetért 
18. nem támogatja nem ért egyet 
19. nem támogatja nem ért egyet 
20. támogatja egyetért 
21. nem támogatja nem ért egyet 
22. támogatja egyetért 
23. támogatja egyetért 
24. nem támogatja nem ért egyet 
25. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
26. nem támogatja nem ért egyet 
27. nem támogatja nem ért egyet 
28. nem támogatja nem ért egyet 
29. nem támogatja nem ért egyet 
30. nem támogatja nem ért egyet 
31. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
32. nem támogatja nem ért egyet 
33. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
34. nem támogatja nem ért egyet 
35. támogatja egyetért 
36. nem támogatja nem ért egyet 
37. támogatja egyetért 
38. nem támogatja nem ért egyet 
39. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
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 A T/17965/43. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Emberi jogi bizottság, 
illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 

Pont 
 

Bizottság 
 

Előterjesztő 
 

  1. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
  2. támogatja egyetért 
  3. támogatja egyetért 
  4. támogatja egyetért 
  5. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
  6. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
  7. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
  8. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
  9. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
10. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
11. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
12. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
13. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
14. támogatja egyetért 
15. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
16. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
17. támogatja egyetért 
18. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
19. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
20. támogatja egyetért 
21. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
22. támogatja egyetért 
23. támogatja egyetért 
24. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
25. nem támogatja nem ért egyet 
26. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
27. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
28. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
29. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
30. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
31. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
32. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
33. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
34. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
35. támogatja egyetért 
36. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
37. támogatja egyetért 
38. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
39. nem támogatja nem ért egyet 

 
 
 
 
 
 
 



-  21  - 

 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. november 23. 
 
 
 
 
 

Dr. Jánosi György s.k., 
az Oktatási bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 

bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
 


