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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján a szakképzési hozzájárulásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003 . évi LXXXVI. törvény és az ezzel összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló T/8972 . számú törvényjavaslat egységes javaslatához - a következő

záró szavazáselőtti módosító javaslato t
terjesztem elő :

Az egységes javaslat 10 . §-ában Az Szht . 13 . § (2) bekezdésének j) pontja az alábbiak szerint módosul :

[A bizottság]
,j) javaslatot tesz az adott régióban egyes szakképesítéseknek a hiány-szakképesítések körébe

sorolására, valamint [dönt] a szakképzés regionális szükségletei alapján a gazdaság által az adott

régióban igényelt szakképesítésekrő l,"

Indokolás

Alkotmányosan igen aggályos, a tanuló tanuláshoz fűződő jogainak érvényesülését is veszélybe
sodorhatja az a jogbizonytalanság, amit a pontatlan szöveg mögött mint szándékot sejteni lehet, hog y
tudniillik a regionális bizottságok nem kötelesek számot vetni az intézményfenntartók anyagi
lehetőségeivel, és egyik évrő l a másikra új igényeket fogalmazhatnak meg az oktatandó szakmákat é s
azok eszközigényét illetően. Ha ennek nem tesznek eleget, csak a csupasz normatívát kaphatják ,
minden egyéb támogatástól elesnek .

A javaslat pontosítja a regionális bizottságok feladatát . Nem veszi magára annak megállapítását és
kétes felelősségét, hogy a régió teljes képzési spektruma intézményekre bontva miként alakuljon, á m
orientáló szerepet tölt be ebben.

A törvényjavaslat módosítása azért is indokolt, mert a szöveg értelmetlen . Amire a gazdaságnak
szüksége van, az nem a bizottság döntésétől emelkedik a szükséglet rangjára. A szöveg azt sem
tisztázza, hogy miután abszurd módon döntött arról, mit igényel a gazdaság, e döntésb ől mi

következik. Így a szövegből nem következik az sem, hogy a felismert képzési szükségletek nyomán a
képzést át kell alakítani .

Budapest, 2009 . május 12 .
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