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Fog3alko-zWású és Pd~<,,gyi BizoUzág

Dr. Szili Katalin
az Grszággyűlés elnőke részére

Helyben

Tisztelt Eln©k Asszony!

A RázszaWily 94 . §-ának (1) bekezdése és a 122. §-ának (I) bekezdése alapión az egy«
szakképzési és feln.áttképzési tárgyú törvények módosításórái szóló T1,M2. száram b~ott
lárvényjavaslathoz az alábbi

.l:upcsoloe ö áizot,tsági mddosltó javaslotut

tcijesztjük el#:

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

„(2) E törvény 30. §-ával megáUapított [Fkty. 21, § (5) bekezdést 2007. április 1-jén, az] Fkty. 21 .
§ (7) bekezdésének a} pontja a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyélc
beutazás€urcil és tartózkodásáröl szóló törvény, b,} pontja a harmadí& országbeli állampolgárok
beutazásáról és tart<S,c odásárál szóló torvény hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

(3) E törvény 36 . §-]a] ónak (2) bekezdése, ]38. §-a és] 49 . §-a, v amint e tőrvény 38 . ~-óval_
m Ia «otE Szht 3 -a 2 bekezdésé ek elvezetőszró eés az s~groretial	v amint a t3)
bekezdése_ 2007. április 1 jén, e törvény 31 . §-a 2007. július 1 jén lép hatályba .

(7)	z etőxvén hata'1 balépéssét megel(izőenaszakkénílési hozzáj2uui~íssra kötelezettáltal-~ kűIőn
'o abál ala 'án sa`át m

	

vállala'a k zési költsé cinek a akk' zési bozza'árulás terhére
ban - ben tolt az e t- én ha "1 bat 2 - sa, ek id ont'ában e,e,4a ei

(fővárosi) munkaügyi tanács által rné r,1 nem bírált kérelemről a munkavg_tanács dkint . Az e
tőrvény hatót bal ését megei z en ménváltott kéretem tárgyában a mesvex (f~svárosil mu kaÜg
t es va a mu au~_4 tanács által hoz tt dutasxtó döntéssel szembeat a szakképzési
hozzájárulásra ácstelezett álfar benyr 'tolt: az társz FeInéíttképzésiTsácsaltataz e iörvénv
h~vba)énésf nck id~jában még el nem bírált fellebbezésről a lLeY &511. Szakképzési és
Felnőttképzési Tanács ddnt .
(8) E tárvény rendelkezéseit a törvény batálybalépáse után indult közigazgatási hatásé ig_úgyekben
keli alkalmazni."
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2. A tőrvén-yjavaslat 50. §-ának (12) bekezdése a kővetkezó új b) ponttat egészu`I kí, és együttai a
jelenlegi á)-h) felsorolás c)-i)-re változik :

„h) 4. §-ának (6) bekezdésében a szakmai alapképzést" SzöveQtész hehehe a gyakorlati oktatást
és evakortati képzést" szöve~

A szakképzési bozzáj&-llasra kötelezettek saját munkavállalói képzésérv fordítható
kötelezettséghányad felhasználásának elősegítése érdekében a jelenlegi rendszer oly mödon kerill
átalakításra, hogy az elszámolhatóság feltételeként meghatározott - a munkaügyi tanácsok által
hozott - döntés eltörlésre kerül 2007 . április 1 jétől. Indokolt azonban a hatálybalépést 2007 . jjanuár

1-jére cl6rehozni annak érdekében, bogy a 2007. január 1-je és március 31-e kozött benyújtott
kérelmekről mAr ne kelljen döntenie a munkaügyi tanácsoknak. Mindezekhez kapcsolódva szintén
indokolt 2007 . január 1 fiétól hatályba léptetni azt a feltételt is, hogy az elszámolni kivárt, részűen
vagy egészben külső képzés formájában megvalósuló képzések kizar6lag akkreditált felnc t&6pzési
intézményben valósulhatnak meg.

A törvénytervezet záró rendelkezéseiben továbbá biztosítani kell, hogy a 2006 . december 31-ig
beadott kérelmek, valamint a 2005 . december 31-ig benyújtott kérelmek elutasítása miatt benyújtott
fellebbezések elbírálása - a jelen törvényjavaslat, illetve aa foglalkoztatás elósegitésérál és a
munkanéikúiiek ellátásáról szóló 1991 . éví IV. torvény módosításáról szóló V1303. számú
törvényjavaslat keretein belül végrehajtásra kerülő, az Omágos Felnőttképzési Tanácsot, illetve a
megyei (ft városi) munkaügyi tanácsokat érintő változások fegyelembevételével - biztosrtva Jegyyen.

A törvényjavaslat szövege összhangjának megteremtése érdekében a záró rendelkezdsckben
szűkségen módosítani az Szht . 4. §-ónak (6) bekezdését is, tekintettel arra, hogy eT a bekezdés
visszautal a w6düsitásraa kerülő Szht. 4. § (5) bekezdésére, ahol már a gyakorlati oktatás és
gyakorlati képzés fogalom szerepel .

Budapest, 2006 . november 30.
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