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Egyes kutatás-fejlesztéssel, valamint szakképzéssel összefüggő törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/3296. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

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 – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. 11. 19. 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 rövidítés:
Szt.: a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/3296/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (2) bekezdés - Szt. 4/B. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Szt. 4/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A szakképzési centrum első számú felelős vezetője és képviselője a főigazgató, aki eljár és dönt
mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy a szervezeti és működési szabályzat nem
utal más személy vagy testület hatáskörébe.[ A kancellár a szakképzési centrum vezetőjeként és
képviselőjeként  jár  el  a  4/D.  §  (2)  bekezdés  a)-f)  pontjában  meghatározott  feladatai
tekintetében.  A  főigazgató  a  kancellár  döntésével  vagy  intézkedésével  szemben,  illetve
intézkedésének elmulasztása esetén a fenntartóhoz intézett kifogással élhet.]”

T/3296/2/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/3296/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (3) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Szt. 4/B. §-a a következő [(5a)-(5d)](5a)-(5b) bekezdéssel egészül ki:
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T/3296/2/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/3296/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (3) bekezdés - Szt. 4/B. § (5b) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

(3) Az Szt. 4/B. §-a a következő (5a)-(5d) bekezdéssel egészül ki:

„[(5b) A főigazgató az (5a) bekezdésben meghatározott foglalkoztatottak illetményének, illetve
megbízási díjának megállapítására a kancellár egyetértésével jogosult.]”

T/3296/2/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/3296/2/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (3) bekezdés - Szt. 4/B. § (5d) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

(3) Az Szt. 4/B. §-a a következő (5a)-(5d) bekezdéssel egészül ki:

„[(5d) A szakképzési centrum gazdasági vezetőjét a kancellár nevezi ki és menti fel.]”

T/3296/2/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6. 
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/3296/2/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. §
Módosítás jellege: elhagyás

[8. §

Az Szt. a következő 4/D. §-sal egészül ki:

„4/D. §

(1) A  szakképzési  centrum  működtetését  a  (2)  bekezdésben  meghatározottak  szerint  a
kancellár végzi.  A kancellár kinevezésére,  felmentésére  a szakképzésért  és  felnőttképzésért
felelős  miniszter  jogosult.  A  kancellár  a  szakképzési  centrummal  áll  közalkalmazotti
jogviszonyban,  felette  a munkáltatói  jogokat – a kinevezés  és  a  felmentés  kivételével  –  az
állami szakképzési és felnőttképzési szerv vezetője gyakorolja.

(2) A kancellár
a) felel a szakképzési centrum gazdasági, pénzügyi, kontrolling, számviteli, munkaügyi, jogi,
igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a
műszaki,  létesítményhasznosítási,  üzemeltetési,  logisztikai,  szolgáltatási,  beszerzési  és
közbeszerzési ügyeket is, irányítja e területen a működést,
b) felel  a  gazdálkodási,  valamint  az  a)  pontban  meghatározott  területek  tekintetében  a
szükséges  intézkedések  és  javaslatok  előkészítéséért,  ennek  keretében  egyetértési  jogot
gyakorol  a  főigazgatónak  az  intézmény  gazdálkodását,  szervezetét,  működését  érintő
gazdasági  következménnyel  járó  döntései  és  intézkedései  tekintetében,  az  egyetértés  e
döntések érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele,
c) a szakképzési centrum rendelkezésére álló források felhasználásával gondoskodik annak
feltételeiről, hogy az intézmény gazdálkodása az alapfeladatok ellátását biztosítsa,
d) gyakorolja  a  szakképzési  centrumot  megillető  tulajdonosi  jogokat  azon  gazdasági
társaságokban,  gazdálkodó  szervezetekben,  ahol  a  szakképzési  centrum  részesedéssel
rendelkezik,
e) a pedagógusok, a szakmai tárgyat oktatók és a nevelő, oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörben  dolgozók,  valamint  a  pedagógiai  szakmai  munka  koordinációját  végző
dolgozók  kivételével  munkáltatói  jogkört  gyakorol  a  szakképzési  centrumban
foglalkoztatott  alkalmazottak  felett,  valamint  gondoskodik  a  jogszabályoknak  megfelelő
pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításáról,
f) gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról,
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g) feladatai ellátása során a főigazgató tekintetében fennálló együttműködési, tájékoztatási
kötelezettségének köteles eleget tenni.

(3) Kancellári kinevezést az kaphat, illetve a kancellári kinevezés azzal tartható fenn, aki
a) köznevelési  intézményben,  felsőoktatási  intézményben,  gazdasági  társaságban,  vagy a
központi vagy területi közigazgatásban szerzett legalább hároméves vezetői gyakorlattal, és
b) felsőfokú végzettséggel

rendelkezik.

(4) A kancellár akadályoztatása, érintettsége esetén a kancellár helyetteseként a szervezeti és
működési  szabályzatban  kijelölt  vezető  jogosult  eljárni.  A  kancellári  tisztség
betöltetlenségének ideje alatt a kancellári feladatokat a főigazgató látja el.”]

T/3296/2/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/3296/2/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. §
Módosítás jellege: elhagyás

[11. §

Az Szt. „55. Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 92/F. §-sal egészül ki:

„92/F. §

(1) A kancellár megbízását követő hatvan napon belül  a  szakképzésért  és  felnőttképzésért
felelős  miniszter a  változó  szervezeti  és  működési  rend  kialakítása  céljából  a  szakképzési
centrum főigazgatói megbízására nyilvános pályázatot ír ki.

(2) A  kancellár  megbízásával  egyidejűleg  a  szakképzési  centrum  gazdasági  főigazgató-
helyettesének  magasabb  vezetői  megbízása  vezetői  megbízássá  alakul  át.  A  kancellár
megbízását  követő  legfeljebb  hatvan  napon  belül  dönt  a  gazdasági  vezető  megbízásának
fenntartásáról vagy annak visszavonásáról.

(3) A szakképzési centrum főigazgatója és gazdasági vezetője a kancellár megbízását követő
tíz munkanapon belül jegyzőkönyv felvétele mellett személyesen adja át az e törvényben a
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kancellár  feladatköreként  meghatározott  területek  feladat-  és  hatáskörének  gyakorlását,
továbbá az általa vezetett érintett szervezeti egységet a kancellárnak.

(4) A kancellár a megbízását követő hatvan napon belül köteles javaslatot tenni a szakképzési
centrum szervezeti és működési szabályzatának módosítására.”]

T/3296/2/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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