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Or-v'águffiés Hivztala

T12538 l3 I

200 7 MÁJ 2 9.

Módosító javaslat

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

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 27 . §-ának (2) bekezdésében az Szht . 4. §-ának (5) bekezdése az alábbiak
szerint módosul :

[„(5) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképzési hozzájárulási
kötelezettségének a (2)-(4) bekezdések alapján nem teljes egészében tett eleget, a még
fennmaradó kötelezettségét az Szt. 2. §-a (5) bekezdésében meghatározott térségi
integrált szakképző központ (a továbbiakban : térségi integrált szakképző központ)
részét képező iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményben, valamint a speciális
szakiskolában és készségfejlesztő speciális szakiskolában folytatott gyakorlati oktatás és
gyakorlati képzés, továbbá a felsőoktatási intézményben az 1 . § (1) bekezdés c) pontja
szerint folytatott gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését - tárgyieszköz-
beszerzést - közvetlenül szolgáló felhalmozási támogatás (a továbbiakban : fejlesztési
támogatás) nyújtásával is teljesítheti . A hozzájárulásra kötelezett a fejlesztési
támogatást az Szt. 2. §-a (5) bekezdésének b)-c) pontjában meghatározott intézmény
fenntartójának, az Szt . 2. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott társulásnak,
non-profit gazdasági társaságnak, egyesületnek és az Szt. 2. §-a (5) bekezdésének d)
pontjában meghatározott szakképzés-szervezési társaságnak adhatja át, ha a térségi
integrált szakképző központ keretei között működő szakképzési feladatot ellátó
intézmény vagy intézmények nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulóinak
létszáma - az iskola hivatalos statisztikai jelentése szerint három tanítási év átlagában -
legalább 1500 fő A hozzájárulásra kötelezett a fejlesztési támogatást a speciális
szakiskolának és készségfejlesztő speciális szakiskolának, valamint a felsőoktatási
intézménynek az 1. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti gyakorlati képzés támogatására
is átadhatja. A fejlesztési támogatást szakképzési hozzájárulásként a bérjárulékok
között kell elszámolni. A fejlesztési támogatás összege csak a hozzájárulásra
kötelezettnél képződött bruttó kötelezettség 70 százalékának megfelelő mértékig vehető
figyelembe kötelezettségcsökkentő tételként. A felsőoktatási intézmény számára nyújtott
fejlesztési támogatás a bruttó kötelezettség legfeljebb 35 százaléka lehet .]



„(5)Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképzési hozzájárulási kötelezettségének a (2)-(4) bekezdések
alapión nem teljes egészében tett eleget, a még fennmaradó kötelezettségét-fejlesztési megállapodás alapján-
szakképző iskola számára a gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés -az 1. § (1) bekezdésének e) pontjában
foglaltak kivételével -, a térségi integrált szakképző központ keretében működő központi képzőhely (a
továbbiakban : központi képzőhely) számára szakképző iskolai tanulók gyakorlati képzése, valamint felsőoktatási
intézmény számára az Ftv . hatálya aló tartozó gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését közvetlenül
szolgáló felhalmozási támogatás (a továbbiakban : fejlesztési támogatás) nyújtásával is teljesítheti . A fejlesztési
támogatást szakképzési hozzájárulásként a bériárulékok között kell elszámolni . A fejlesztési támogatás összege
csak a hozzájárulásra kötelezettnél képződött bruttó kötelezettség 70 százalékának megfelelő mértékig vehető
figyelembe kötelezettségcsökkentő tételként . A felsőoktatási intézmények számára nyújtott fejlesztési támogatás
a bruttó kötelezettség legfeljebb 35 százaléka lehet ."

Indokolás
A törvényjavaslat a szakképző intézmények zömét kirekeszti a fejlesztési forrásokból . A
javaslat ezen változtat .
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