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Módosító javaslat
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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján a szakképzési hozzájárulásról és a képzé s
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény és az ezzel összefüggő
egyes törvények módosításáról szóló T/6752 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t
terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat 4 . §-ában az Szht . 4/C. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint
módosul :

„(5) Ha a bevallás, elszámolás a hozzájárulásra kötelezett közrem űködése nélkül nem
javítható ki, vagy a bevalláshoz, illetve feldolgozásához további adatokra,
dokumentumok becsatolására van szükség, vagy a hozzájárulásra kötelezett fennáll ó
köztartozásáról a nyilatkozattételt2 vagy a külön jogszabályokban elő írt igazolások
benyújtásának kötelezettségét elmulasztotta, a hozzájárulásra kötelezettet az állam i
szakképzési és felnőttképzési intézet — legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével — a
bevallás és elszámolás kijavítására, kiegészítésére, illetve hiánypótlásra szólítja fel . ”

Indokolá s

A módosító javaslat központozási hibát javít. Többszörösen összetett mondatok
tagmondatai közé vessző t kell tenni .

2. A törvényjavaslat 4 . §-ában az Szht . 4/E. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„4/E. (1) Önellenőrzéssel a hozzájárulás alapját, a hozzájárulási kötelezettséget, a z
elszámolható költségeket és kiadásokat, a befizetési kötelezettség, illetve a
többletköltség-igénylés összegét a bevallási kötelezettség eredeti id őszakában hatályos
szabályok szerint, a helyesbítend ő hozzájárulási kötelezettség előírt bevallás i
időszakára, az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII. törvény 164. §-ában
meghatározott adó megállapításhoz való jog elévülési idején belül lehet helyesbíteni .”

Indokolás



A módosító javaslat a többszörösen összetett szavak helyesírási szabályát érvényesíti .
Az igekötős igék és származékaik összetett szónak min ősülnek, melyeket hat szótag
felett kötőjelesen írunk .

3 . A törvényjavaslat 4. §-ában az Szht. 4/E. §-ának (4) bekezdése első mondata az alábbiak
szerint módosul :

„(4) Amennyiben önellenőrzéssel a hozzájárulásra kötelezett befizetési kötelezettsége t
állapít meg, a rendezendő különbözetet az önellenőrzött év eredeti bevallás benyújtási
határidejének időpontjától az önellenőrzés időpontjáig számított, kamattal növel t
összegben kell befizetnie.”

Indokolá s

A módosító javaslat a többszörösen összetett szavak helyesírási szabályát érvényesíti .
Az igekötős igék és származékaik összetett szónak min ősülnek, melyeket hat szóta g
felett kötőjelesen írunk .

4 . A törvényjavaslat 4. §-ában az Szht. 4/G. §-ának (5) bekezdése első mondata az alábbiak
szerint módosul :

„(5) A (4) bekezdés szerinti fizetési kötelezettség mellett ötvenezer forinttól százezer
forintig terjedő eljárási_ bírság[-]megfizetési kötelezettsége is terheli az ellen őrzés al á
vontat, ha”

Indokolá s

A módosító javaslat a törvényjavaslatban nem egyszer el őforduló nyelvi
szörnyszülöttek egyikét iktatja ki . A túlzottan bonyolult szóösszetételek kerülend ők,
indokolt szószerkezetté alakításuk .

5 . A törvényjavaslat 7 . §-ának (2) bekezdésében az Szht. 7. § (12) bekezdése az alábbiak
szerint módosul :

„(12) Az Szt. 2. § (5) bekezdés b) pontja szerint meghatározott intézmény
önkormányzati fenntartója a kapott fejlesztési támogatás térségi integrált szakképz ő
központ részét képező szakképző iskolák között történő elosztásának ,
forrásátadásának, illetve felhasználásának részletes szabályait – a (11) bekezdésbe n
foglalt megállapodás helyett – rendeletben ismeghatározhatja( meg] .”

Indokolá s

A módosító javaslat azt a babonát hivatott újólag cáfolni, hogy az ige és az igekötő sorrendje
nyelvhelyességi szempontból tetsző leges .

6 . A törvényjavaslat 8 . §-ának (1) bekezdésében az Szht. 9. §-a (2) bekezdés e) pontja az
alábbiak szerint módosul :

,,e) a közoktatási intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban szakképző
évfolyamon szakiskolai képzésben részt vevő , tanulói jogviszonyban lévő , a gazdaság
által az adott régióban igényelt szakképesítéseket tanulókat megillető szakiskolai



tanulmányi ösztöndíj[,] és az ezzel összefüggésben felmerült — a külön
kormányrendeletben meghatározott — költségek támogatására a költségvetési évre
megállapított keretösszeggel,"

Indokolá s

A módosító javaslat központozási hibát javít . Többszörösen összetett mondato k
tagmondatai közé vesszőt kell tenni.

Budapest, 20008. november 24 .

Révész Máriusz
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