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A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján a szak- és felnőttképzést érintő
reformprogram végrehajtásához szűkségen tőrvények módosításáról szóló T12939 . számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 42 . §-ának bekezdése az alábbiak szerint módosul :

(1) Ez a törvény- a (2)-(3) bekezdésekben foglaltak kivételével - 2007. szeptember 1-jén
lép hatályba.

(2) E törvény 24-25 . §-ai, 27. §-ának (1) bekezdése és (3)-(6) bekezdései, 28 . §-a, 30 . §-
ának (2) bekezdése, 31-33. §-ai, 34. §-ának (2)-(4) bekezdései, 35-39. §-ai és 41 . §-a 2008 .
január 1-jén, 27 . §-ának (2) bekezdése, 29 : §-a, 30. §-ának (1) bekezdése, [34. §-ának (1)
bekezdése és] 40. §-a 2008. szeptember 1-jén, 22. §-ának (2) bekezdése, valamint 23 . §-ával
megállapított Fkty . mellékletének ca) alpontja 2009. január 1 -j én lépnek hatályba .

(3) E törvény 26. §-a 2008, január 1-jén lép hatályba a7.7a1, hogy az eltérő üzleti évet
választó szakképzési hozzájárulásra kötelezett által a saját munkavállalója számára 2007 .
január 1-jét követően szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulási
kötelezettsége terhére történő elszámolására a 2007. január 1-jén hatályos jogszabályok
szerint kerülhet sor .

(4) [Az e törvény hatálybalépését megelőzően létrehozott térségi integrált szakképző
központokat 2010. január 1-jéig át kell alakítani az e törvény 2. §-ának (2) bekezdésében
meghatározottaknak megfelelően . Az átalakulási kötelezettségűknek eleget nem tevő
térségi integrált szakképző központok fenntartói 2010- január 1-je után nem jogosultak
fejlesztési támogatás átvételére. ]

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szt.

[a) 2. §-ának (4) bekezdése,]

b) 4. §-a (2) bekezdésének h) pontja,

[e) 8. §-ának (3)-(9) bekezdései,]
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d) 11. §-ának (2) bekezdésében az „ , illetve tananyagegységek (modulok)" szövegrész,

e) 548. §-ának 21 . pontja .

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Fkty .

a) 27. §-a és a § előtti cím,
b) 19. §-ának (3) bekezdésében az „ az akkreditált felsőoktatási program kivételével

szövegrész .

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szht.

[a) 9. §-a (2) bekezdésének c) pontja,]

[b) 14. §-ának (6) bekezdése azzal, hogy az alaprészből - kérelemre - támogatás
nyújtható a főtevékenységként gyakorlati képzést végző hozzájárulásra kötelezett
tanműhelyében e tőrvény hatálybalépését megelőzően megkötött és az Szt . 29. §-ának
(1) bekezdése szerint bejelentett tanulószerződéssel rendelkező szakképző iskolai
tanuló gyakorlati képzéséhez, a megkötött tanulószerződések esetén a megkötéskor
hatályos, a bejelentett, megkötni szándékozott tanulószerződések esetén a bejelentés
időpontjában hatályos szabályok szerinti mértékben. ]

b) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Szt.

a)2. §-ának (3) bekezdésében a „15 . §-ának (2) bekezdésében" szövegrész helyébe
„15 . §-ának (3) bekezdésében" szövegrész,

a) 4. §-ának (5) bekezdésében a „(2) bekezdés a), b), d), e), g) és h) pontjában" szövegrész
helyébe a,,(2) bekezdés a), b), d), e), g), h) és i) pontjában" szövegrész,

b) 5 . §-a (2) bekezdésének g) pontjában az „évente egy alkalommal" szövegrész helyébe
„évente három alkalommal" szövegrész,

[c) 8. §-ának (2) bekezdésében a „megyei (fővárosi) munkaügyi tanács» szövegrész
helyébe a „regionális munkaügyi tanács„ szövegrész,]

d) 11 . §-ának (5) bekezdésében a „(3) bekezdés b) pontja szerinti tantárgyakból" szövegrész
helyébe a „(4) bekezdés b) pontja szerinti tantárgyakból" szövegrész,

e) 37. §-ának (3) bekezdésében a,,15 . § (4) és (5) bekezdése" szövegrész helyébe a,,15 . § (5)
és (6) bekezdése" szövegrész,

1) 54. §-ának (2) bekezdésében „a közoktatási törvény" szövegrész helyébe „a közoktatási
törvény és a költségvetési törvény" szövegrész,

g) 54. §-ának (3) bekezdésében a „2001 . évi LI. törvény" szövegrész helyébe a „2003 . évi
LXXXVI. törvény" szövegrész

lép .

(9) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Fkty .

a) 13. §-ának (7) bekezdésében „a Magyar Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban :
MAB)" szövegrész helyébe „a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (a
továbbiakban: MFAB)" szövegrész, az „a MAB" szövegrész helyébe az „az MFAB"
szövegrész,

(b) 12. §-ának (4) bekezdésében az „intézmény akkreditációja" szövegrész helyébe az
„intézmény[-akkreditációja" szövegrész, ]
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c) 19. §-inak (2) bekezdésében a ,programakkreditáció" szövegrész helyébe a ,program[-
]akkreditáció" szövegrész, a (3) bekezdésében a ,programakkreditációs" szövegrész helyébe a
„programHakkreditációs" szövegmész,

d) 21 . §-inak (3) bekezdésében „az (1) bekezdésben" szövegrész helyébe „a (2)
bekezdésben" szövegrész,

(e) 22. §-árvak (5) bekezdésében a „halmozottan fogyatékos" szövegrész helyébe a
"súlyosan-halmozottan fogyatékos" szövegrész]

lép .
(10) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Szht . 14. §-ának (9) bekezdésében, 18 . §-

ának (2) bekezdésében és 28. §-a (4) bekezdésének c) pontjában a „Bizottság" szövegrész
helyébe a ,,bizottság" szövegrész lép .

Indokolás
A regionális szint megteremtése ütközik a megyék 2/3-os törvényben meghatározott
hatáskörével .
A (9) bekezdés b) pontjával az eredeti szöveg értelmét veszti .
A (9) bekezdés e) pontjában foglaltak értelmetlenek, a közoktatási törvény sem tartalmaz erre
értelmezést.
A javaslat helyesírási korrekciókat is tartalmaz.
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Budapest, 2007 . május 17 .
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