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Módosító javaslat

Kövér László
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 40. § (1 )
bekezdése alapján a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről
szóló 2013 . évi LXXVII . törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról
szóló T/4475 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő, amelynek megvitatását a Kulturális Bizottságban kérem .

1 .A törvényjavaslat 31 . §-a következő módosítását javaslom :

„31 . §

Az Szt . a következő VIII/A. [F]fejezettel egészül ki :

„VIIUA. Fejezet

A Szakképzési Hídprogram

„24/A. (1) A Híd I program egyéves, amelyben az a tanuló vehet részt, aki el őző leg
legalább hét általános iskolai évfolyam követelményeit teljesítette. E programban ves z
részt az a tanköteles tanuló is, aki középfokú oktatásban a követelményeket ne m
teljesítette, és bekapcsolódhat az is, akit a középfokú oktatásba nem vettek fel .A
programba jelentkezhet az az a hét általános iskolai évfolyam követelményeit má r
teljesítő vagy alapfokú iskolai végzettséggel rendelkez ő fiatal	 is,	 akineka
tankötelezettsége teljesítése után valamely okból közfokú végzettség, 	 illetve
szakképzettség megszerzése nélkül megszűnt tanulói jogviszonya .

(2) A Híd I program sikeres befejezése alapfokú iskolai végzettséget tanúsít . A HídI
program záróvizsgával zárul, és a tanuló komplex szakmai vizsgát tehet . A szervező
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iskola a program elvégzéséről tanúsítványt, a sikeres komplex szakmai vizsgáró l
részszakképesítést igazoló szakmai bizonyítványt állít ki .

(3) A Híd I program sikeres elvégzése után a tanuló felvételi vizsgát tehet érettségit ad ó
középiskolába, vagy tanulmányait szakközépiskolában folytatja . Az a tanuló, aki azért
vett részt a Híd I programban, mert középfokú tanulmányai félbemaradtak, és a Híd I
program követelményeit sikeresen teljesítette, tanulmányai folytathatja a középfok ú
oktatás azon évfolyamán, amely addigi sikeres középfokú tanulmányaira ráépül, vag y
jelentkezhet	 más	 érettségit	 adó	 középfokú	 oktatásba,	 vagy	 tanulmányait
szakközépiskolában folytatja .

[(1)]a) Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, d e
legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, azt a tanévet követ ően,
amelyben [tizen negyedik]tizenötödik életévét betölti, [az általános iskola vagy] a
tanuló szülője, gyámja kezdeményezheti felvételét a [Szakképzési] Híd I_programba .
E határidő egy évvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a tanuló az általános iskola
első évfolyamán a tanulmányait a hetedik életévében kezdte meg, 	 az első évfolyamot
megismételte,továbbá ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudt[ák]a teljesíteni ,
mert [a tanuló ]tartós gyógykezelés alatt állt,. vagy tanulmányait külföldön folytatta . Az
általános iskola a tanuló tizennegyedik életévét ől kezdeményezi a tanköteles tanul ó
felvételét a Szakképzési Hídprogramba, ha az azt megelőző két egymást követő
tanévben nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket .

[(2)](5) A Híd II program kétéves képzési idejű [Szakképzési Hídprogram, z] .
Záróvizsgával zárul, [ennek részeként] és komplex szakmai vizsgával zárulhat . [A
Szakképzési Hídprogram e] Elvégzéséről a szervező iskola alapfokú iskolai
végzettséget igazoló tanúsítványt, a sikeres komplex szakmai vizsgáról pedi g
részszakképesítést igazoló szakmai bizonyítványt állít ki .

[(3) A Szakképzési Hídprogram keretein belül szervezhet ő olyan osztály is, amely
az OKJ-ról szóló kormányrendeletben meghatározott szakképesítések körébe n
folytatott szakközépiskolai képzés megkezdésére készíti fel azokat a tanulókat,
akik általános iskolai tanulmányaikat a tankötelezettségük végéig nem tudtá k
teljesíteni és hat általános iskolai évfolyamnál kevesebbet fejeztek be sikeresen.
Ebben az esetben a Szakképzési Hídprogram elvégzése nem igazol alapfokú iskola i
végzettséget. ]

(6) A Híd III . program a tanköteles tanuló számára legalább egy tanévig (tíz hónapig )
tart. Amennyiben a tanköteles tanuló egy év alatt a Híd III követelményeit nem teljesíti ,
számára annak a tanévnek a végéig tart a programban, amelyben a tizenhatodik életév
betölti . Az általános iskola a tanuló tizennegyedik életévétől kezdeményezhetia
tanköteles tanuló felvételét a Híd III programba, ha a tanuló a tanulmányi
követelményeket a megelőző két tanévben nem teljesítette, vagy aki annak a tanévnek
a végéig, amelyben tizennegyedik, illetve az e bekezdésben meghatározottak esetbe n
tizenötödik életévét betöltötte, hat általános iskolai évfolyamnál kevesebbet fejezett b e
sikeresen, A tizennegyedik életévre vonatkozó határid ő egy évvel meghosszabbodik
abban az esetben, ha a tanuló az általános iskola els ő évfolyamán a tanulmányaita
hetedik életévében kezdte meg, az els ő évfolyamot megismételte, továbbá haa
tanulmányi követelményeket azért nem tudta teljesíteni, mert tartós gyógykezelés alat t
állt, vagy tanulmányait külföldön folytatta . A Híd III programba jelentkezhet az a fiatal
is, aki nem tanköteles, de nem szerzett alapfokú iskolai végzettséget .



(7) A Híd III program az OKJ-ról szóló kormányrendeletben meghatározott
szakképesítések körében folytatott szakközépiskolai képzés megkezdésére készíti fela
tanköteles tanulót, A Híd III program elvégzése nem igazol alapfokú iskolai
végzettséget .

(8) A Szakképzési Hídprogramot nem lehet megismételni, ha a tanuló az el ő írt időn
belül nem teljesítette . Ha a Híd I . program követelményeit vagy a Híd II program els ő
évfolyamának követelményeit nem teljesítette, a tanköteles tanuló tanulmányait a Híd
III-ban folytatja .

(9) A Szakképzési Hídprogramban a tanuló juttatásra jogosult, amennyiben teljesíti a
részvétel szabályait. A juttatás mértéke az első öt hónapban a hónap első napján
érvényes kötelező legkisebb havi munkabér tíz százaléka, a hatodik hónaptól kezd ődően
tizenöt százaléka, a második évfolyamon tizenhét százaléka.

[(4)](10)A Szakképzési Hídprogram[ban az érintett tanulók egyéni képességeihez
igazodó pedagógiai tevékenységrendszer] megvalósításában részt vevő
pedagógus[ok] havi illetmény-kiegészítésre jogosult[ak] . Tanévenkénti egyszeri
további illetménykiegészítésre jogosult abban az esetben, ha az adott tanévben a
pedagógiai tevékenység[ükkel]ével érintett tanuló[i]k legalább hetven százaléka a
második évfolyamba lépett,	 vagy a hídprogramot sikeresen befejezte .

(11) Szakképzési Hídprogramot igény esetén keresztfélévesen is meg kell szervezni .

[(5)]Q) A Szakképzési Hídprogram kerettantervét az oktatásért felel ős miniszter
egyetértésével és a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter véleményének
kikérésével a szakképzésért és felnőttképzésért felel ős miniszter rendeletben határozza
meg, amely magában foglalja a csoportszervezési elveket, a fejlesztés eszközrendszerét ,
a tanulók, illetve az alkalmazott pedagógiai tevékenység mérésére, értékelésére é s
ellenőrzésére vonatkozó keretszabályokat is .
[(6)](13) Szakképzési Hídprogram szakközépiskolai és szakiskolai feladatot ellátó
intézményben — a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter rendeletében
meghatározott módon — szervezhet ő . A Szakképzési Hídprogramban közreműködő
intézményeket — a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel — a társadalm i
felzárkózásért felel ős miniszter egyetértésével és az oktatásért felel ős miniszter
véleményének kikérésével a szakképzésért és feln őttképzésért felel ős miniszter jelöli ki .
[(7)](14) A 4/A . § (2) bekezdése szerinti miniszter által fenntartott iskolák esetén a
Szakképzési Hídprogramban közreműködő intézményeket a társadalmi felzárkózásér t
felelős miniszter egyetértésével és az oktatásért felel ős miniszter véleményének
kikérésével a 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter jelöli ki .

2 . A törvényjavaslat 35 . § (1) bekezdésében az Szt . 29. § (lb) ponttal való kiegészítését
javaslom :

„(lb) A Szakképzési Hídprogramban történő részvétel ingyenes, melyet az (1 )
bekezdés szerinti ingyenesség számításakor figyelmen kívül kell hagyni .”



3 . A törvényjavaslat 66 . § következő módosítását javaslom :

"66. §

(1) Az Szt. 89. §a)	pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[Felhatalmazást kap a szakképzésért és feln őttképzésért felelős miniszter, hogy – a b),
e), fi és g) pont tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter egyetértésével –
rendeletben határozza meg]

a) a tanulókat a 24/A (5) bekezdése és a 63-65 . §-ok és a 68 .	 alapján megillető
juttatások részletes szabályait, "

[(1)]£21.Az Szt. 89 . § e)g) pontja helyébe a következ ő rendelkezések lépnek :

[Felhatalmazást kap a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, hogy – a b) ,
e), fi és g) pont tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter egyetértésével –
rendeletben határozza meg]

„e) a szakközépiskolai képzésben szakképesítésenként a szakmai elméletre és a szakma i
gyakorlati képzésre vonatkozó kötelező szakképzési kerettanterveket,
fi a szakgimnáziumban a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon ágazatonként és
szakképesítésenként a szakmai elméletre, továbbá a szakmai gyakorlatra vonatkoz ó
kötelező szakképzési kerettanterveket ,
g) a szakgimnáziumban szakképesítésenként az érettségi vizsgát követ ő szakképzési
évfolyamokra a szakmai elméletre, továbbá a szakmai gyakorlatra vonatkozó kötelez ő
szakképzési kerettanterveket, ”

[(2)](3) Az Szt. 89. §-a a következő i) ponttal egészül ki :

[Felhatalmazást kap a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, hogy – a b) ,
e), f) és g) pont tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter egyetértésével –
rendeletben határozza meg]

„i) a 31 . § (3) bekezdés b) pontja szerinti vendéglátóipari egységeket .”

[(3)](4) Az Szt. 89. §-a a következő]) ponttal egészül ki :

[Felhatalmazást kap a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, hogy – a b) ,
e), j) és g) pont tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter egyetértésével –
rendeletben határozza meg]

„j) a Szakképzési Hídprogram megszervezésének feltételeit, a Szakképzés i
Hídprogramban folytatott képzéshez szükséges szakképzési kerettanterveket, valamin t
a Szakképzési Hídprogramba történő bekapcsolódás részletes szabályait .”



Indokolás

A javaslat alapján azok számára szervezhet ő Hídprogram, akik nem szereztek alapfokú iskola i
végzettséget, nem tudtak továbbtanulni, vagy — új elemként - az oktatási rendszerb ől idő előtt
kihullottak. Ezzel a Szakképzési Hídprogramban a második esély megteremtésének fonto s
eszköze jön létre a lemorzsolódás csökkentésére irányuló hazai és uniós törekvésekke l
összhangban .
A javaslat pedagógiai és költséghatékonysági megfontolásból az eddiginél jobban differenciá l
az eltérő helyzetű tanulók között, ez indokolja a programok számozását :

• Az egyéves Híd I-be azok kerülnek, akik csak a nyolcadik évfolyam követelményeit ne m
teljesítették, vagy középfokon kihullottak az oktatásból (gimnázium, szakgimnázium ,
szakközépiskola). Ebben a személyiségfejlesztő elemek hangsúlyosak, hiszen feltehetően
nem képességproblémával állunk szemben, ha a középfokú oktatásba bejutott, hanem egyé b
problémákkal (motivác}óvesztés, drog, büntetett előélet, személyiségproblémák, családi
gondok, bevándorlás stb .). Ezek a törvényjavaslat szerint a Híd I-be kerülnének, d e
indokolatlan számukra a két év . A tanköteles lemorzsolódót így minden iskolatípusbó l
kötelező lenne a programba irányítani, ami megválaszolja azt a kérdést, hogy a
tankötelezettségüket hol teljesítsék. Dán minta alapján ugyancsak új elem, hogy a javaslat
a nem tanköteles fiatalnak a nappali rendszer ű oktatásban való részvétel fels ő határáig
megadja a részvétel lehetőségét, így támogatva őt, ha önkéntes elhatározással törekszi k
szakmaszerzésre . A cél az alapfokú iskolai végzettséghez juttatás, az alapfokú iskola i
végzettséggel rendelkez ők be-, illetve visszavezetése a középfokú oktatásba é s
szakmaszerzésük elősegítése .

• A kétéves Híd II azoknak szól, akik két évvel az általános iskola befejezése el őtt
megtorpantak . Ebben a szocializáló és a képességfejlesztő elemek hasonló súlyúak . A cél,
hogy alapfokú iskolai végzettséghez és utána szakmához jussanak, de alapfokú iskola i
végzettség birtokában nem zárja ki az érettségit is adó középiskolába való továbbtanulást .

• Az egyéves, illetve a követelmények nem teljesítése esetén a tanköteles számára a
tanköteles kor végéig tartó Híd III-ba azok vehet ők fel, akik 1-5 osztály fejeztek be, és
esetükben esély sincs az általános iskola befejezésére, motivációik a tanulásra, a munkár a
gyengék, kulturális alapkészségeik hiányosak . Esetükben a cél, hogy kulturáli s
alapkészségek birtokában rövid úton alapfokú iskolai végzettséghez nem kötött szakmákat
sajátítsanak el, és motiváltak legyenek a munkavégzésre. Dán mintát alapul véve második
esélyt adva a programba jelentkezhet az a fiatal is, aki nem fejezte be általános iskola i
tanulmányait, de nem töltötte be huszonnegyedik életévét, és szakmát kíván szerezni .
Esetében a motiváció megvan, inkább a pedagógiai támogatás keresésének igényével lép a
programba a tanuló .

Külföldi példák alapján a módosító javaslat lehet ővé teszi, hogy a részszakképesíté s
megszerzése ne legyen kötelező , a vizsgára jelentkezés a tanuló önkéntessége alapján történjen .
Ugyanis ezeknek a programoknak személyiségfejlesztő , szocializációs célja van, és az a tanuló,
aki ennek „aláveti magát”, bejár, elvégzi a feladatokat megfelelően felkészített szakember
irányítása alatt és jó program alapján, teljesítette a követelményeket . Ha ezeknél a
programoknál nincs más teljesítménykövetelmény, így a tanuló nem frusztrált, nem szorong a
teljesítménykényszer és az addigra már sokszor tapasztalt kudarctól való félelem miatt, nem is



ragad bent a tanuló, nem ismétel évet . Sokkal inkább az a törekvés, hogy pl. művészi, karitatív,
manuális stb. tevékenységek révén felfedezze saját erényeit, hozzon létre értéket, é s
mindezeken keresztül növekedjék önbecsülése, találkozzék a siker érzésével . Helyeselhető ,
hogy ne csak részesüljön szakképzésben, aki a hídprogramokban részt vesz, hanem lehet őleg
tegyen vizsgát is . A személyiségfejlesztés eredményességének fokmérője, ha önként
jelentkezik .

A Szakképzési Hídprogramok célja elsősorban a személyiségfejlesztés, a motiváltság elérése ,
nem számottevő tanulmányi teljesítmények kitűzése. Ha az előbbi egy év alatt kudarcot vall ,
nincs mire építeni a tanulmányi teljesítményelvárásokat . Erre tekintettel a javaslat megszünteti
az évismétlés lehetőségét, ami a hídprogramok céljaival nincs összhangban . Egyúttal a javaslat
kiutat kínál a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramból is arra az esetre, ha a tanuló ne m
teljesíti a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogram Híd I és Híd II programjának
követelményeit, lehetőséget adva alacsonyabb követelmények választására .

A szakképzetlenség és a pályakezdő munkanélküliség csökkentése érdekében indokolt, hogy
ösztönző jellegű támogatás kapjon a tanulót, amely motivál a hídprogramban való részvételre
és a követelmények teljesítésére. Ez a tanulószerződés keretében elérhető juttatással vagy
közmunkával foglalkoztatottakéval rokon ösztönz ő olyan fiatalok körében, akikt ő l a társadalo m
szakmaszerzést is vár.

Különösen fontos a juttatás a leszakadó rétegek gyerekei és a középfokú oktatásba n
lemorzsolódók esetén, hiszen alapfokú iskolai végzettséghez nem kötött szakmákat a
Szakképzési Hídprogram nélkül is tanulhat a fiatal . Látszólag nem az ő érdekük, hanem a
társadalomé, hogy részt vegyenek olyan programban, amely tanulásra, munkára szocializálj a
őket, és ehhez fejleszti a személyiségüket. Egyik legfőbb motivációjuk a programban történő
teljesítésre a szigorú követelményekkel összekapcsolt juttatás mértéke lehet . A külföldi
tapasztalatok is azt igazolják, hogy – különösen a szociálisan leszakadóknál – az anyagi juttatá s
a legerősebb motiváció a fegyelmezett részvételre. Ez egy későbbi munkavállaló
„előállításával” bőven megtérülő befektetés, ami esetükben kifizetődőbb lehet, mint
munkanélküli pályakezd őt közmunkásként fizetni vagy elhelyezkedésüket a munkáltató anyag i
ösztönzésével is előmozdítani . .

A szabályozás nem tisztázza, hogy a pedagógus mettől meddig jogosult illetményre.
Ösztönzésükben is indokolatlan különbséget tenni aszerint, hogy egy vagy kétéves programba n
vesznek-e részt. Kiemelt anyagi elismerésük különösen fontos, hiszen munkájuk a
legnehezebben nevelhetők, képezhetők felzárkóztatására, szakmaszerzésük előmozdítására
irányul, végső soron egy súlyos társadalmi probléma enyhítésére. Ugyanakkor joggal várható,
hogy eredményt mutassanak fel, ezért célszer ű amolyan „sikerdíjjal” is elismerni őket .

A módosító javaslat a Szakképzési Hídprogramot esetén egyértelm űvé teszi az ingyenességet .
A Szakképzési Hídprogramból – sokszor hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet ű kilépők
számára ösztönző lehet a szakmaszerzésben annak ingyenessége .



i....----,
Vinnai Győző
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