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Air. Szxtit Kartalin
az Chsaágg lés cluake

H

Tisztelt Elaűk Asszonyt

Az C>ktatási és Tudomáay+os Bizottság a Há7-szabály 94. § (1), valmrdnt 102. § (1) bekezdé»
alapján a szak- ~s,feln8t kdjsz st crintárcforrnprvgram ~e tajtásákoz sz+ k4 ges tn#Wnyek
~os~drát szóXrf T12939. számú tőrvéxiyjavaslathoz az alábbi

terjeszü el$:

okb

tirományszáiri.

k ott,: 2007 MAJ 3 Q

módosítd javaslatot

Dizottsáci aaódositó iavaslat

1 .

	

Atc"uvényjavaslat 24- ~a a kbve~k =~tmódcpsuh
„24. § A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támagatásárál szóló 2003 .

évl IJCXX r'L tő~y (a tc~biakban. Szht) 1. §-a (i ) bckczdésénck cj és4 ponga hei^
a kf>vetke í rendelkezés 1ég, itletve a kezdés g

	

alábbi

	

nttal:
tA szákképzés k ínségeihez vató hozzájárulás (a továbblakóan : szakképzést hozz4járutás)

céyá] .
c) a felsőoktatásról szóló 2005. Sri C XM t$rvényben (a továbbiakban' Ftv

szabályozott felsőfokú szakképzés és a fflsóoktatási alap- és mestorképzésról, valamint a
szakindítás eljárási readjérSl szóló 28912005 . (XIC. 22.) KormL rendeletben meg ~zott
,gyakorlatigényes alapképzési szak (a továbbiakban: gyakorlatigényes alapképzési szak)
keretében fvlytatatt gyakorlati képzés (a keffi egyűit a továbbiakban : Ftv, baglya alá tartozó
gyakorlati képzés),
d) a kózoktatasrál szóló 1993 . " LXXI . torvény (a továbbiakban: Kt.) által ~ályozc>tt és
a R7Akképzési tanulmányokba az Szt. 11. §-a alapján tbrtéanc5 beszámítás tekintetében a
szakiskolai gyakorlati oktatás, pályaori~ió, szakmai alapozó elméleti és gyakorlati
oktatás, a sz ,zégiskolai sza~ ehudleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás,
továbbá.

[támogatása, valamint a gyakorlati képzésfejlesztésének támogatása.]
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~? ~ t~rt,~jac~zslat 31. ~ ~} áek~~ a kr5vea~xrik szerrni móáosul'

(2) Az Szbt. 10 . §-ának (3) bekezdése Idegés?ül a kQvetkezó

	

f!-k) pontokkal .

j.~

	

r~szt~kaz Qktaxchsí~rtf~eJs.~ás mrrtisater re~rdolkezccsffrlgkős~éb~ rartoaá r~s~ej

„» aG k13zépfokú beiskaláZás kózpcmti frásbell fclvételi ~gáiának elokészttésé ez,
szervméséhez, valamint a, szakképző iskolákat édnt6 hatós gi cUen$rzési feladatok
finaz~szimzá,~ra,

,gj a~~ iskolai tanulói létszámarány alapián az alapkészség& teljes k"
xrcérásénck finamzirozására,

ht az oktatásért felelős miniazttea felelSs gébe ~ozó szakképes3á eklrel isapewlatas
szakmai vizsgák szervezésére és ellenf rzésém,

i} a szatikkép iskolá vvnatkazá adstfr.Idaigoz& tdaitrtet~ a lkőzo~t infumnációs
rcradszear fejleszt~,

jJ az Szt. 12 . §-ának (2) bcke~s+ében szabályozott képzés feiIesxtésém
ebb n < r{

	

ss:_ koll=

	

célokat =ol
tá~aitására

[lw~thQt'd,fCl.]

Indakolís

A kaüé&iúrn+oic lczmaradtalC a nemzeti fejlesztési tervekb5l, nem Iettek nevesftve az aperativ
programok egyikében sem .
A kallégr~ tanulérinak kb. 75 °to-s a s~égaéslscn tanul, az intézmézry elc a
a7s~kkó~ tsmo~ feilesziéseihez az ~tlen forda a szakképzési IYOZZáiáruYás lelrct. A
korábbi tőjvén~sítasokrrál 3s az alap támagatotti k nek fenti, sz~y n~~
kftcrje~e egybangt5 bizottsági támogatást kapott.
T3ttdapcst, 2007- május 30.

1>r 8zobá Zoltán
clnök
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