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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján – az  egyes oktatási, szakképzési és
felnőttképzési törvények és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló T/18309.
számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Szht. 2. § h) pont
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A szakképzési  hozzájárulásról  és  a  képzés  fejlesztésének  támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLV.
törvény (a továbbiakban: Szht.) 2. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Szakképzési hozzájárulásra kötelezett - a (3)-(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a
belföldi székhelyű]

„h) a szakképzésről szóló törvény 43. § (2) bekezdés [a) és c) ]a)-c) pontjában meghatározott[,]
egyéb  szerv,  szervezet  (a  továbbiakban:  Szt.  szerinti  egyéb  szervezet),  ha  az  állami
adóhatóságnak  az  erre  a  célra  rendszeresített  nyomtatványon  bejelenti,  hogy  a  szakképzési
hozzájárulást az 5. § a) pont aa) vagy ab) alpontja szerint teljesíti, a választás bejelentését követő
hónap első napjától.”



Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § a) pont
Módosítás jellege: elhagyás

5. §

Az Szht.
[a) 2. § (1) bekezdés h) pontjában az „a) és c) pontjában meghatározott” szövegrész helyébe
az „a)-c) pontjában meghatározott” szöveg,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 3.
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.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Szt. 38. § (1b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

16. §

Az Szt. 38. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben - az (1b) bekezdésben foglalt kivétellel -
az elméleti és a gyakorlati képzési órák együttes száma kiskorú tanuló esetén a napi hét, nagykorú
tanuló  esetén  a  napi  nyolc  órát  nem haladhatja  meg,  és  a  gyakorlati  képzési  órákat  lehetőleg
egymást követően kell megszervezni.

(1b) Az (1a) bekezdésben meghatározott óraszámtól eltérően az Előadóművészet ágazaton belüli
specializációk, és a Képző- és iparművészet ágazat esetében a nemzeti köznevelésről szóló törvény
[12. § (5)-(6) bekezdése ]szerinti párhuzamos művészeti oktatás szabályait kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
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24. §

Az  Szt.  74.  §  (1)  [bekezdés  ]bekezdése  a  következő  e)  és  f)  [pontja  helyébe  a  következő
rendelkezések lépnek:]ponttal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § - Szt. 78. § (2) bekezdés és b) pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

26. §

Az Szt. 78. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Tanács[ ]javaslatot tesz)

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

30. §

(1) Az Szt. 84. § [(6)-(9)](6) bekezdése helyébe a következő [rendelkezések lépnek:]rendelkezés
lép:

„(6) A nem állami fenntartó a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszterrel – az OKJ-ban
meghatározott,  agrárágazathoz tartozó szakképesítések és az azokat megalapozó szakgimnáziumi
ágazatok esetében a 4/A. § (2) bekezdése szerinti  miniszter egyetértésével  – kötött  szakképzési
megállapodás  alapján  vehet  részt  az  iskolai  rendszerű  szakképzési  állami  feladatok
megvalósításában.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § - Szt. 84. § (7)-(9) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

30. §

(1) Az Szt. 84. § (6)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„[(7)  Az  iskolai  rendszerű  szakképzésben  ellátott  feladatok  után  a  szakképző  iskola  nem
állami  fenntartója  akkor  jogosult  költségvetési  hozzájárulásra,  ha  az  adott  feladatra
szakképzési megállapodást kötött, vagy ha a fővárosban vagy a megyében e törvény vagy a
nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján szakképzési feladatellátási kötelezettsége van.
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(8) A (7) bekezdés szerinti fenntartó költségvetési hozzájárulásra csak az (5) bekezdés szerinti
döntéssel  érintett  tanévtől  kezdődő  képzés  tekintetében,  az  ingyenes  képzésben  való
részvételre jogosult tanulói után jogosult.

(9)  Amennyiben  a  szakképző  iskola  szakképzési  megállapodással  rendelkező  nem  állami
fenntartója  a  szakképző  iskolának  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  törvény  szerinti
átszervezéséről  dönt,  a fenntartó kezdeményezésére a szakképzési  megállapodást a döntést
követő harminc napon belül felül kell vizsgálni, és szükség esetén módosítani kell.]”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az Szt. 84. §-a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki:

„  (7)  Az iskolai  rendszerű  szakképzésben ellátott  feladatok után  a  szakképző iskola  nem állami
fenntartója  akkor  jogosult  költségvetési  hozzájárulásra,  ha  az  adott  feladatra  szakképzési
megállapodást  kötött,  vagy  ha  a  fővárosban  vagy  a  megyében  e  törvény  vagy  a  nemzeti
köznevelésről szóló törvény alapján szakképzési feladatellátási kötelezettsége van.

(8)  A (7)  bekezdés  szerinti  fenntartó  költségvetési  hozzájárulásra  csak  az  (5)  bekezdés  szerinti
döntéssel  érintett  tanévtől  kezdődő képzés  tekintetében,  az ingyenes képzésben való részvételre
jogosult tanulói után jogosult.

(9) Amennyiben a szakképző iskola szakképzési megállapodással rendelkező nem állami fenntartója
a  szakképző  iskolának  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  törvény  szerinti  átszervezéséről  dönt,  a
fenntartó kezdeményezésére a szakképzési megállapodást a döntést  követő harminc napon belül
felül kell vizsgálni, és szükség esetén módosítani kell.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. §
Módosítás jellege: módosítás

35. §

Az Szt.
a) 2. § 11. pontjában az "állami felnőttképzési intézmény tanműhelyében" szövegrész helyébe az
"ágazati képző központban" szöveg,
b) 3. § (1) bekezdésében az "a felnőttképzésről szóló törvény alapján" szövegrész helyébe az "a
felnőttképzésről  szóló  2013.  évi  LXXVII.  törvény  (a  továbbiakban:  a  felnőttképzésről  szóló
törvény) alapján" szöveg,
c) 4. § (2) bekezdés a) pontjában az "állami felnőttképzési intézményben" szövegrész helyébe az
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"ágazati képző központban" szöveg,
d)  6.  §  (3)  bekezdés  c)  pontjában,  a  34/A.  §  (1)  bekezdésében,  a  84.  §  (5)  bekezdés  nyitó
szövegrészében,  c)  pontjában,  (5a)  és  (5c)  bekezdésében,  és  a  88.  §  (5)  bekezdésében  a
"szakközépiskolai" szövegrész helyébe a "szakgimnáziumi" szöveg,
e)  23.  §  (1)  bekezdésében  a  "középiskola"  szövegrész  helyébe  a  "gimnázium  vagy  a
szakgimnázium" szöveg,
f) 25. § (6) bekezdésében az "állami felnőttképzési intézmény" szövegrész helyébe az "ágazati
képző központ" szöveg,
g) 29. § (1) bekezdés c) pontjában a "24. § (3) és (4)" szövegrész helyébe a "24. § (1)" szöveg,
h)  29.  §  (7)  bekezdésében  az  „az  érettségi  vizsga  keretében  megszerezhető  szakképesítés”
szövegrész helyébe az „a mellék-szakképesítés” szöveg,
i) 37. § (1) és (3) bekezdésében a "Fiatalkorú" szövegrész helyébe a "Kiskorú" szöveg,
j) 44. § (1) bekezdés a) pontjában az „az Szht. 3. § d) pontjában meghatározott szervezetek”
szövegrész helyébe az „az ágazati képző központok” szöveg,
k) 79. § (3) bekezdés d) pontjában a „hat” szövegrész helyébe a „két” szöveg,
l)  81.  §  (3)  bekezdésében  a  "művészeti,  kulturális,  kézműves,  hagyományőrző,  továbbá"
szövegrész  helyébe  a  "művészeti,  kulturális,  kézműves,  hagyományőrző,  valamint  a  nemzeti
köznevelésről szóló törvény 12. § (5)-(6) bekezdése szerinti oktatásban is szervezhető, továbbá"
szöveg,
m)  82.  §  b)  pontjában  a  „hiányszakképesítés”  szövegrész  helyébe  a  „hiány-szakképesítés”
szöveg,
[n) 84. § (6) bekezdésében a "részvétéire" szövegrész helyébe a "részvételre" szöveg,]
o) 85. § (4) és (7) bekezdésében az  ["a]„a nemzeti foglalkoztatási  [szerv"]szerv” szövegrész
helyébe az ["az]„az állami foglalkoztatási [szerv"]szerv” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § l) pont
Módosítás jellege: módosítás

35. §

Az Szt.
l)  81.  §  (3)  bekezdésében  a  ["művészeti]„művészeti,  kulturális,  kézműves,  hagyományőrző,
[továbbá"]továbbá” szövegrész  helyébe  a  ["művészeti]„művészeti,  kulturális,  kézműves,
hagyományőrző,  valamint  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  törvény  [12.  §  (5)-(6)  bekezdése  ]
szerinti párhuzamos oktatásban is szervezhető, [továbbá"]továbbá” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § - Nkt. 12. § (2) és (3) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

37. §

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 ágazaton belüli 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 ágazaton belüli 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.”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 39. §
Módosítás jellege: kiegészítés

39. §

Az Nkt. 88. §-a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„  (7) A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság, illetve az általa fenntartott köznevelési intézmény az
átlagbér  alapú  költségvetési  támogatásra  való  jogosultság  szempontjából  a  nonprofit  gazdasági
társasággal, illetve nonprofit gazdasági társaság által fenntartott köznevelési intézménnyel esik egy
tekintet alá.”

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. § - Fktv. 27/A. § b) pont bi) alpont
Módosítás jellege: módosítás

51. §

Az Fktv. a következő VIII/A. fejezettel egészül ki:

„27/A. §
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Az igazságügyért felelős miniszter a szakvizsgára bocsátás feltételeinek igazolása céljából, a jelölt
és a vizsgáztató jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése érdekében, a jogszabályokban
meghatározott nyilvántartás vezetése és a vizsgabizonyítványok kiállítása céljából kezeli

b) a vizsgáztató
bi) [Társadalmi Adóazonosító]Társadalombiztosítási Azonosító Jelét.”

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. § - Fktv. 13/B. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

51. §

(1) Az Fktv. a következő VIII/A. fejezettel egészül ki:

„[13/B. Igazságügyi Akkreditációs Testület

27/C. §

(1)  Az  Igazságügyi  Akkreditációs  Testület  az  igazságügyért  felelős  miniszter  képzésekkel
kapcsolatos tanácsadó szerve.

(2)  Az Igazságügyi  Akkreditációs  Testület  tagjait  az igazságügyért  felelős  miniszter 5 évre
nevezi ki.

27/D. §

A  jogi  szakvizsga  szervezésével  és  lebonyolításával  összefüggő  részletes  szabályokat  az
igazságügyért felelős miniszter rendeltben állapítja meg.]”

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az Fktv. VIII/A. Fejezete a következő 13/B. alcímmel és 27/C. és 27/D. §-sal egészül ki:

„  13/B. Igazságügyi Akkreditációs Testület

27/C. §

(1)  Az  Igazságügyi  Akkreditációs  Testület  az  igazságügyért  felelős  miniszter  képzésekkel
kapcsolatos tanácsadó szerve.

(2) Az Igazságügyi Akkreditációs Testület tagjait az igazságügyért felelős miniszter 5 évre nevezi
ki.
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27/D. §

A  jogi  szakvizsga  szervezésével  és  lebonyolításával  összefüggő  részletes  szabályokat  az
igazságügyért felelős miniszter rendeltben állapítja meg.”

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 55. § e) pont
Módosítás jellege: módosítás

55. §

Hatályát veszti az Fktv.
e)  15.  §  (4)  [bekezdésében  ]bekezdés  nyitó  szövegrészében  a  „képző  intézményenként,”
szövegrész.

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

59. §

(1)  Ez  a  törvény – a  (2)-(4)  [bekezdésekben]bekezdésben foglalt  kivételekkel  –  a  kihirdetését
követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1-22. §, a 24-27. §, a 29-31. §, a 32. § (1) és (2) bekezdése, a 33. §, a 34. § (1) bekezdése, a
35.  §  a)-j),  és  [l-o)]l)-o) pontja,  a  36.  §  a)  és  d)  pontja,  [valamint  ]a  37-50.  §,  az  51.  §  (1)
bekezdése, valamint az 52-57. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az [Fktv. e törvény ]51. [§-ával módosított 27/C. és 27/D. §-a ]§ (2) bekezdése 2019. január
1-jén lép hatályba.

II. Rész
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Módosítópont sorszáma: 20.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
2. § - Szht. 8. § (6) bekezdés a) 
pont ae) alpont

… [vagy ]nyilvántartási …

2. 3. § - Szht. 12. § k) pont …a [pedagógus pótlék ]pedagóguspótlék és …

3. 5. § h) pont

…az ["az]„az EFK… 
…számlára.["]” szövegrész… 
…az ["a]„a Magyar… 
…keretszámlájára.["]” szöveg

4.
19. § (1) bekezdés - Szt. 43. § 
(2) bekezdés a) pont nyitó 
szövegrész

… Szociális[,] és… 
… [film]film- és…

5. 25. § nyitó szövegrész …e) [pontokkal]ponttal egészül…

6. 35. § a) pont

…az ["állami]„állami felnőttképzési… 
…intézmény [tanműhelyében"]tanműhelyében” 
szövegrész… 
…az ["ágazati]„ágazati képző 
[központban"]központban” szöveg…

7. 35. § b) pont

…az ["a]„a felnőttképzésről… 
…törvény [alapján"]alapján” szövegrész… 
…az ["a]„a felnőttképzésről… 
…törvény) [alapján"]alapján” szöveg…

8. 35. § c) pont

…az ["állami]„állami felnőttképzési 
[intézményben"]intézményben” szövegrész… 
…az ["ágazati]„ágazati képző 
[központban"]központban” szöveg…

9. 35. § d) pont

…a ["szakközépiskolai"]„szakközépiskolai” 
szövegrész… 
…a ["szakgimnáziumi"]„szakgimnáziumi” 
szöveg…

10. 35. § e) pont
…a ["középiskola"]„középiskola” szövegrész… 
…a ["gimnázium]„gimnázium vagy… 
…a [szakgimnázium"]szakgimnázium” szöveg…

11. 35. § f) pont

…az ["állami]„állami felnőttképzési 
[intézmény"]intézmény” szövegrész… 
…az ["ágazati]„ágazati képző [központ"]központ” 
szöveg…

12. 35. § g) pont

…a ["24]„24.… 
…és [(4)"](4)” szövegrész… 
…a ["24]„24.… 
…§ [(1)"](1)” szöveg…

13. 35. § i) pont
…a ["Fiatalkorú"]„Fiatalkorú” szövegrész… 
…a ["Kiskorú"]„Kiskorú” szöveg…
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14. 40. § a) pont

…a ["szakképesítés]„szakképesítés megszerzését… 
…foglalja.["]” szövegrész… 
…a ["munkakör]„munkakör betöltésére… 
…képesít.["]” szöveg…

15. 40. § b) pont

…az ["és]„és ehhez… 
…kapcsolódó [szakképesítés"]szakképesítés” 
szövegrész… 
…az ["]„,… 
…választható [mellék-szakképesítés"]mellék-
szakképesítés” szöveg…

16. 40. § c) pont

…(1) [bekezdésében ]bekezdés g) pontjában a 
["szakképzési törvény"]„szakképzési törvény” 
szövegrész… 
…a ["szakképzésről]„szakképzésről szóló 
[törvény"]törvény” szöveg…

17. 40. § d) pont

…a ["köznevelési]„köznevelési feladatokat… 
…hatósággal.["]” szövegrész… 
…a ["szakképzésért]„szakképzésért és… 
…miniszterrel.["]” szöveg

18. 41. § - Fktv. 1. § (1a) bekezdés … [fejezet]Fejezet hatálya…

19.
43. § - Fktv. 2. § 4a. pont c) 
alpont

… gyártójához[.];

20. 51. § nyitó szövegrész … [fejezettel]Fejezettel egészül…

21. 53. § - Fktv. 33/B. §
…és [az FSZB ]a Felnőttképzési Szakértői Bizottság 
által … 
… [e törvény ]a 14.…

22. 54. § a) pont … szöveg,

Indokolás

1. Lásd a T/18309/3/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 1.

2. Lásd a T/18309/3/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 2.

3. Lásd a T/18309/3/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 3.

4. Lásd a T/18309/3/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 4.

5. Lásd a T/18309/3/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

10



A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 5.

6. Lásd a T/18309/3/6. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 6.

7-9. Lásd a T/18309/3/7-9. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 7-9.

10. Lásd a T/18309/3/10. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 10.

11. Lásd a T/18309/3/11. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 11.

12. Lásd a T/18309/3/12. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 12.

13. A  Ménesbirtok  állami  mintagazdaság,  amely  feladatait  állami  közfeladatként  látja  el.  A
módosítás alapján a költségvetési törvény 7. számú mellékletének 4. c) alpontjában lévő hivatkozás
nem vonatkozna ezen iskolák fenntartóira sem, ebben a vonatkozásban egy tekintet alá esnének a
nonprofit  gazdasági társaságokkal,  ezzel  egységessé,  igazságosabbá téve a fenntartói  támogatási
rendszert.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 13.

14. Lásd a T/18309/3/13. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 14.

15-16. Lásd  a  T/18309/3/14-15.  számú  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
indokolását.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 15-16.

17. Lásd a T/18309/3/16. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 17.

18-19. Lásd  a  T/18309/3/17-18.  számú  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
indokolását.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 18-19.

20. Lásd a T/18309/3/19. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 20.
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