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Dr. Szili Katalin asszonynak,

az Országgyűlés elnöke Bizottsági módosító javaslat

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . §-ának (1) és (3) bekezdése, valamint 102 . §-ának (1) bekezdése alapján „a
szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003 . évi
LIVI. törvény és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról” szóló T/6752 .
számú törvényjavaslathoz az Oktatási és tudományos bizottság a következ ő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. A törvényjavaslat 8 . §-a a kővetkező új (4) bekezdéssel egészül ki :

„(4) Az Szht . 9. §-a a következő új (8) bekezdéssel egészül ki :

,;(8)A (2) bekezdés0pontjában meghatározott keretösszeg, valamint a (3 )
bekezdésben meghatározott keretösszeg együttesen alkotják az alaprésznek az oktatásér t
felelős miniszter rendelkezési jogkörében felhasználható keretösszegét .”

2. A törvényjavaslat 9 . §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az Szht. 10. § (3) bekezdésének h) pontja helyébe a kővetkező rendelkezés lép,
és a bekezdés egyidej űleg a következő 1)ponttal egészül ki :

[Az alaprésznek az oktatásért felelős miniszter rendelkezési jogkörébe tartozó része]

„h) az oktatásért felelős miniszter felelősségébe tartozó szakképesítésekkel
kapcsolatos szakmai vizsgák szervezésére és ellenőrzésére, valamint az oktatásért felelős
miniszter felelősségébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgái tekintetében általáno s
vizsgaszervezési feladatokat ellátó intézmények fejlesztésére és m űködtetésére, ”

„l) a Nemzeti Tehetség Programban meghatározott célok megvalósítására ”

[használható fel.]

3. A törvényjavaslat 14 . §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki :



„(4) Az Szht . 28 . §-a a következ ő új (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) Felhatalmazást kap a Kormány hogy a Nemzeti Tehetség Program céljai t
szolgáló keretösszeg finanszírozásának kérdéseit és a keretösszeg felhasználásáva l
kapcsolatos szabályokat rendeletben állapítsa meg .”

Indokolás :

A módosító javaslat a Nemzeti Tehetség Program finanszírozhatóságának tekintetébe n
meghatározza a döntési jogkört, amely a törvényjavaslat 9 . § (2) f) pontjában lév ő
koherenciazavar feloldását segíti el ő , ugyanis ezáltal egyértelművé válik, hogy az ott
meghatározott keretösszeg milyen módon használható fel . A javaslat pontosan
meghatározza azt, hogy az oktatásért felelős miniszter a képzési alaprész mely részei felett
rendelkezik döntési jogosultsággal. Ezt a szabályozást egészíti ki a módosító javaslat a
Kormány részére adott felhatalmazó rendelkezéssel, amely által kormányrendele t
határozhatja meg a Nemzeti Tehetség Program pénzeszközei felhasználásának
részletszabályait .

Az Új Tudás Műveltség Mindenkinek Programban meghatározott, a Nemzeti Tehetsé g
Program megvalósításával kapcsolatos intézkedés célja a tehetségek nyomon követése é s
többszempontú segítése. Olyan, az Országgyűlés 2008. november 25-i ülésnapján elfogadot t
komplex programról van szó, amely összefogja az eddigi állami, önkormányzati, intézményi
és civil programokat, összehangolja az állami és ÚMFT források felhasználását .

A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának egyes kérdéseir ől, így a képzési
alaprészből történő forrás biztosításáról a Kormány 2008 . szeptember 17-i ülésén döntött .

A fentiekből megállapítható, hogy a Nemzeti Tehetség Program finanszírozása amellett ,
hogy a központi költségvetés forrásait nem érinti, az Szht .-ben meghatározott többi felada t
támogatását sem veszélyezteti .

Az Szht. 10. (3) bekezdése alapján a képzési alaprész oktatásért felelős miniszter
rendelkezési jogkörébe szükséges helyezni a Nemzeti Tehetség Program felhasználás i
lehetőségének szabályozását, az egységes terminológia, illetve eljárási rend betartás a
miatt .

Budapest, 2008 . december 3 .
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