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tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/18309. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében  szereplő  módosító  javaslatot,  megvizsgálva  egyben  azt  is,  hogy az  megfelel-e  a
HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot fogalmazott meg.

A bizottság  –  a  HHSZ  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  a  szükségesnek  tartott  változtatásokkal
fenntartott  nem  támogatott  módosító  javaslatot,  valamint  az  általa  megfogalmazott  módosítási
javaslatot magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. 11. 21. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítések:
Szt.: a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
Nkt.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Kucsák László (Fidesz)
Módosítópont: T/18309/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (3) bekezdés - Szt. 2. § 52. pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Szt. 2. §-a a következő 51. és 52. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)

„52.  ágazaton  belüli  specializáció:  a  szakgimnáziumi  ágazati  képzés  esetén  az  [ágazathoz
tartozó, szakmairánnyal rendelkező szakképesítés]adott ágazaton belül egyes szakképesítések
vagy azok csoportjának sajátos ágazati szakmai tartalma.”

T/18309/2/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Kucsák László (Fidesz)
Módosítópont: T/18309/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § - Nkt. 12. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

37. §

2



A nemzeti  köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 12. § (2) és (3)
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2)  A  szakgimnáziumban  az  Országos  Képzési  Jegyzékben  meghatározott  ágazatokban  –
figyelembe véve az ágazati  specializációt is –  tehető szakmai érettségi vizsga, továbbá a tanuló
választásától  függően  a  szakképzésről  szóló  törvényben  foglaltak  szerinti  mellék-szakképesítés,
valamint az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott,  a szakmai érettségi vizsga ágazatához
tartozó szakképesítés szerezhető.

(3) A kilencediktől a tizenkettedik évfolyamig az ágazathoz tartozó szakképesítések közös tartalmi
elemeit[,] – figyelembe véve az ágazati specializációt is – és a szakmai érettségi vizsga ágazatához
tartozó szakképesítés tartalmi elemeit, valamint a tanuló választása alapján a mellék-szakképesítés
tartalmi  elemeit  vagy egyéb,  a  szakképzési  kerettantervben  meghatározott  választható  tartalmat
magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati  oktatás folyik, az egységes kerettanterv szerinti
közismereti képzés mellett.”

T/18309/2/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság változtatásokkal tartja fent
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)
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