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Dr. Szili Katalin asszonynak,

az Országgyűlés elnöke

	

)Iizottsági módosító javaslat

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság a Házszabály 94 . §-ának (1) és (3) bekezdése,
valamint 102. §-ának (1) bekezdése alapján a szakképzési hozzájárulásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LYL törvény és az ezzel összefüggő
egyes törvények módosításáról szóló T/0752. számú. törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő

1. A Bizottság a törvényjavaslat 2. §--a (1) bekezdésének az alábbiak szerinti
módosítását javasolja:

„(t) Az Szht. 4 . § (3) bekezdése a kővetkező mondattal egészül ki

„A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló
külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó
szervezetek a minimum C, illetve C+E vagy D, illetve D+E vezetőiengedély-kategóriához
kötött gépkocsi-vezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállalók [bérköltségel után
fizetendő szakképzési hozzájárulás 100 százalékát e vezet ői engedélyek megszerzését
célzó képzésekre, és az ezekhez kapcsoIódö külön jogszabályban meghatározott ,
szükséges továbbképzésekre fordithatják, ideértve a veszélyesáru-szállító gépkocsivezet ő ,
belföldi és nemzetközi fuvarozó, beleldi és nemzetközi autóbusz-vezet ő , könnyit- é s
nehézgép-kezelői tanfolyami képzéseket is . ”

2. A Bizottság a törvényjavaslat 5 . §-ának az alábbiak szerinti módosítását javasolja :

„Az Szht . 5. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejű leg a § eredeti
(4) bekezdése (5) bekezdésre változik :
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„(4) A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló
külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodő
szervezetek a minimum C, illetve C+E vagy D, illetve D+E vezet ő iengedély-kategóriához
kötött gépkocsi-vezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállalók [bérköiltségej után
fizetendő szakképzési hozzájárulás 100 százalékát saját munkavállalói számára e vezetői
engedélyek megszerzését célzó, az Fktv . 20. §-ában meghatározott felnőttképzés i
szerződés és a Munka Törvénykönyve szerinti tanulmányi szerz ődés vagy a tanulmányo k
folytatására történ ő munkáltatói kőtelezés alapján megszervezett képzések, és az ezekhez
kapcsolódó külön jogszabályban meghatározott, szükséges továbbképzések költségeir e
fordíthatják, ideértve a veszélyesmru-szállitó gépkocsivezető , belföldi és nemzetközi
fuvarozó, belföldi és nemzetközi autóbusz-vezető, könnyű- és nehézgép-kezelői
tanfolyami képzéseket is . Az elszámolható költségeket külön jogszabály tartalmazza .”

indokolás:

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló -- az Országgyűlés által elfogadott – törvény (T16572 .) a szakképzési
hozzájárulás alapjaként a közteheralapok egységesítése, valamint az adminisztráció s
terhek csökkentése érdekében a bérköltség fogalma helyett a társadalombiztosítási járulék
alapját határozza meg. Jelen bizottsági módosító javaslat ennek megfelel ően a koherencia
megteremtése érdekében kerül bcnyüjtásra .

Budapest, 2008 . december 4 .
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