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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  kutatás-fejlesztéssel,
valamint  szakképzéssel  összefüggő  törvények  módosításáról szóló  T/3296.  számú
törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 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 tudomásszerzéstől számított 8 napon belül – a fenntartóhoz intézett kifogással élhet.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (3) bekezdés - Szt. 4/B. § (5c) és (5d) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás



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

„(5c) A főigazgató helyettese a szakmai főigazgató-helyettes. A szakképzési centrum tagintézménye
élén igazgató áll, akinek helyettese igazgató-helyettesi megbízást kap. A főigazgatót a szakképzésért
és  felnőttképzésért  felelős  miniszter,  a  szakmai  főigazgató-helyettest  a  szakképzési  centrum
főigazgatója  [nevezi  ki.  A  szakképzési  ]bízza  meg.  Szakképzési  centrum
[főigazgatójának]főigazgatói és  szakmai  [főigazgató-helyettesének  ]főigazgató-helyettesi
megbízást  az  [nevezhető ki]kaphat, aki a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott
feltételeken  túl  legalább  hároméves  szakképzési  vezetői  gyakorlattal  vagy  legalább  hároméves
szakképzési  intézményfenntartói  vagy  szakképzési  igazgatási,  közigazgatási  tapasztalattal
rendelkezik.

(5d) A szakképzési centrum gazdasági  [vezetőjét a kancellár nevezi ki és menti fel]vezetőjének
megbízására és a megbízás visszavonására a kancellár jogosult.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Szt. 4/D. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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]megbízására  és a  megbízás  visszavonására  a
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter jogosult. A kancellár a szakképzési centrummal
áll  közalkalmazotti  jogviszonyban,  felette  a  munkáltatói  jogokat  –  a  [kinevezés]megbízás és  a
[felmentés  ]megbízás  visszavonása  kivételével  –  az  állami  szakképzési  és  felnőttképzési  szerv
vezetője gyakorolja.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Szt. 4/D. § (3) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

8. §

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

„(3) Kancellári  [kinevezést]megbízást az kaphat,  illetve a  kancellári  [kinevezés]megbízás azzal
tartható fenn, aki”
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Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Szt. 4/D. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

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

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

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 10. §
Módosítás jellege: kiegészítés

10. §

Az Szt. 34/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A nem állami  fenntartó  által  fenntartott  szakképző  iskolában  folyó  felnőttoktatásban  részt
vevők létszáma a szakképzési megállapodásról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételek
szerint  haladhatja  meg  a  nappali  rendszerű  oktatásban  részt  vevő  tanulók  -  hivatalos  októberi
statisztikai létszám alapján három tanítási év átlagában számított - létszámát. A felnőttoktatásban
részt  vevők  létszámába  nem  számít  bele  a  84.  §  (5)  bekezdés  szerinti  döntésben  foglaltakat
meghaladó,  állami  intézményfenntartótól  kizárólag  felnőttoktatás  céljára  átvett  keretszámmal
megegyező létszám.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. §
Módosítás jellege: elhagyás

[13. §

Hatályát veszti az Szt. 34/A. § (2) bekezdése.]

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. §
Módosítás jellege: módosítás

23. §
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[(1)] Ez a  törvény  [– a (2) bekezdésben foglalt  kivétellel  – a kihirdetését  követő harmadik
napon ]2019. január 1-jén lép hatályba.

[(2) A 5-13. § 2019. január 1-jén lép hatályba.]

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 9.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
1. § - Díj törvény 3/A. § (1) 
bekezdés

… betöltött, Széchenyi-díjjal…

2.
1. § - Díj törvény 3/A. § (2) 
bekezdés b) pont

… Akadémia[,] vagy…

3. 3. § nyitó szövegrész … [§-al]§-sal egészül…

4. 5. § - Szt. 2. § 54. pont
…eljuttató [(web böngészőben ](webböngészőben 
megjelenítő),… 
… [mely]amely a…

5.
7. § (3) bekezdés - Szt. 4/B. § (5c)
bekezdés

…helyettese [igazgató-
helyettesi]igazgatóhelyettesi megbízást…

6. 20. § - KFI tv. 34. § (3) bekezdés …az [irányítószerve ]irányító szerve részére …

Indokolás

1. Lásd a T/3296/3/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
2-4. A módosítás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.)  magasabb  vezető  és  vezető  beosztás  ellátására  vonatkozó  rendelkezéseihez  igazodóan  a
„kinevezés” kifejezést „megbízás” kifejezésre változtatja az érintett rendelkezésekben, mivel a Kjt.
szerint  magasabb  vezetői  és  vezetői  feladat  ellátásának  módja  –  a  közalkalmazotti  jogviszony
kinevezéssel  történő  létesítését  követően  –  a  magasabb  vezető,  illetve  vezető  beosztással  való
megbízás. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

5. Lásd a T/3296/3/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
6-7. A javaslat  a  hatályos,  a  nem  állami  fenntartók  által  folytatott  felnőttoktatást  jelentősen
korlátozó  rendelkezés  eltörlése  helyett  a  rugalmasság  érdekében,  szabályozott  keretek  között
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lehetővé teszi az eltérést a felnőttoktatásban tanulók létszáma tekintetében. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

8. Lásd a T/3296/3/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
9. Lásd a T/3296/3/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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