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Tisztelt Ela2ik Asszony'.

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és a 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes
szakképzési és felnőttké~si tárgyú törvények módosításáról szóló T/1302 . számon benyújtott
törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javastatot
terjesztj -uk elö :

Bizottsági módosító Javaslat

1. A törvényjavaslat 50. §-ának (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul, és az 50 . § a
következő új (7) és (8) bekezdéssel egészút ki, és egyúttal az eddigi (7)-(13) bekezdés számozása
(9)-(1S) bekezdésre változik .

„(2) E törvény 30. §-óval Megállapított [Fkty. 21. § (S) béke déle 2007. április 1 jén, az] Fkty. 21 .
§ (7) bekezdésének u) pontja a szabad mozgás és tartózkodás jogávei rendelkező személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény, b) pontja a harmadik országbeli állampolgárok
beutsz sóról és tartózkodásáról szóló tőrvény hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba .

(3) E törvény 36 . §-[a] ónak (2) bekezdése. [3S . §-a és] 49 . §-a, valamint e torvény 38, §-óvall
megallapítQtt Szht. 5. §-a (2) bekezdésének felvezető szövcee és az a) pontfia, valamint a (3)
bekezdése 2007. április 1 jén, e tőrvény 31 . §-a 2007. július 1-jén lép hatályba .

(7) Azetörvény hatálybalépését megelőzően a szakképzési hozzáíárulásra kötelezett által - külön
.o- abá ala .'án .
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torvény hatálvbaiépósén:ek időpontfiában mén el nem bírált fellebbezésmál a Nemzeti Szakkép.ési és
Felna ttkévzési Tanács d©nt.
(8) Etorvényrendelke?éscit_a törvény hatálvbalédése után indult közigazeatási hatósági űayekben
kc11 alkalmazni."
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2. A törvényjavaslat 50 . §-ának (12) bekezdése a következő új b) ponttal egész//l ki, és cgyú-ttai a
jelenlegi b}-h) felsorolás c)-i)-re változik:

„b) 4 . -árvak (6) bekezdésében a „szakmai alapképzést" szőveMész helyébe a .,gyakorlati oktatást
és ~arlatí képzést" szövegész,"

A szakképzési hozzájárulass kőtetetettek saját munkavállalói képzenére fordftható
kötelezettséghányad felhasználásának elósegitése érdekében a jelenlegi rendszer oly módon/ kerül
átalakításra, hogy az elszámolhat6ssg feltételeként meghat&vzott - a munkailgyi tanácsok 41tal
hozott - d.5ntós eltörlésre kerül 2007. Aprüis 1-jétől. Indokolt azonban a hatálybalépést 2007. január
1 jere előrehozni annak érdekében, hogy a 2007. január 1 - március 31-e köz5tt benyútott
kérelmekről már ne kelljen döntenie a munkaügyi tanácsoknak . Ehhez kapesölódva szintén indokolt
2007, január lwjétói hatályba léptetni azt a feltételt is, hogy az elszámolni ldvánt, részben vagy
cgészben külső képzés formájában megvalósuló képzősek kizárólag akkreditált felnőttképzési
intézményben valósulhatnak meg .

A törvénytervezet záró rendelkezéseibenn továbbá biztosítani kell, hogy a 2406, december 31-ig
beadott kérelmek, valamint a 2006. december 31-ig benyújtott kérelmek elutasítása miatt benyújtott
fellebbezések ~ a kérelmek, illetve a fellebbezések benyújtása időpontjában hatályos jogszabályok
szerint tprténó - elbírálása biztosítva legyen.

A törvényjavaslat szűvege összhangjinak megteremtése érdekében a záró rendelkezésekben
szükséges módosítani az S7ht. 4. §-ónak (6) bekezdés& is, tekintettel arra, hogy ez a bekezdés
visszautal a módosit€mm kerülő Szht. 4. § (5) bekezdésére, ahol már a gyakorlati oktatás 6s
gyakorlati képzés fogalom szerepel .

Budapest, 2006 . november 23.
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