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országgyűlési képviselő

Zárószavazás előtti
módosítójavaslat

Dr. Szili Katalin

az Országgyűlés elnöke
Helyben,

Tisztelt Elnök Asszos:y/űr!

A Házszabály 107. (1) bekezdése alapján a szakképzési hozzájáratásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003 . évi L1XXVI. törvény és az ezzel összefüggő
egyes törvények módosításáról szóló T16752140. számú törvényjavaslat zárószavazásra
bocsátandó egységes javaslatához a következő

zácrdszavuzás előtti módosító javaslato t
terjesztem elő :

1. Az egységes javaslat 2 . §--ának (1) bekezdésében az Szht. 4 . § (3) bekezdése az alábbiak

szerint módosul:

„A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek tizemben tartásáról szóló _ külön
jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezetek
a minimum C, illetve C+E vagy D, illetve D+E vezztőiengedély-kategóriáhaz kötöt t
gépkocsi-vezető i munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő szakképzés i
hozzájárulás 100 százalékát sajátmunkavállalóiszámára e vezetői engedélyek megszerzését
célzó, az Fkty 20, y-óban meghatározott felnöttlCéQzési szerződés és a Munka Törvénykönyve
szerinti tanulmán i szerződés vala a túlnan ok fol ~a történő munkáltatói kötelezés
alapján megszervezettképzésekre[,] és az ezekhez kapcsolódó külön jogszabályban
meghatározott, szükséges továbbképzésekre fordíthatják, ideértve a veszélyesáru-szállító
gépkocsivezető , belföldi és nemzetközi fuvarozó, belföldi és nemzetközi autóbusz-vezetö ,

könnyű- és nehézgép-kezelő i tanfolyami képzéseket is .”

2. Az egységes javaslat 5 . §-ában az Szht . S. Új (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) [A közúti közlekedési szolgáItatásolürő l és a közúti járművek üzemben tartásáról

szóló külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végzö
gazdálkodó szervezetek a minimum C, illetve C-I-E vagy D, illetve D-FE vezet őielgedély-
kategóriáhaz kötött gépkocsi : vezetYri munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után

fizetendő szakképzési hozzájárulás 100 százalékát saját munkavállalói számára e vezet ői

engedélyek megszerzését célzó, az Fktv. 20. §-ában meghatározott felnőttképzési
szerződés es a Munka Törvénykönyve szerinti tanulmányi szerződés vagy a
tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés alapján megszervezet t

képzések, és az ezekhez kapcsolódó külön jogszabályban meghatározott, szükséges

továbbképzések költségeire fordíthatják, ideértve a veszétyesáru-szállító gépkocsivezető,
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belföldi és nemzetközi fuvarozó, belföldi és nemzetközi autóbusz-vezető, könnyű- és
nehézgép-kezcicői tanfolyami képzéseket is . Az], Atörvény4. § (3) bekezdése alapján
elszámolható költségeket külön jogszabály tartalmazza ."

Indoka iá s
1. Egy törvényen belül nem hadokolt egy szöveg változatlan megismétlése. K.issbb
eltérésekkel pedig még kevésbé indokolt, mert jogértelmezési zavarokat idézhet el ő .

Az egységes javaslat 2 . §-a félrevezető, mert az S . §-bon megismétlődő szöveg hozzá képest
szigorító feltételeket tartalmaz . A Z, §-hoz képest az S . a következő eltéréseket mutatja :

A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló külön
jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatod végző gazdálkodó szervezetek a
minimum C, illetve C+E vagy D, illetve D+E vezetőiengedély-kategóriához kötött gépkocsi -
vezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállalók ultin fizetendő szakképzési hozzájárulás
100 százalékát saját munkavállalói számára e vezetői engedélyek megszerzését célzó, ag Fkty.
20. ' .óban meghatározott felnőttképzési szerződés és a Munka Törvcrtykönyve szerinti
tanulmányi szerződés vaQV a tamulmrznvok folytatására történőmunkáltatót krYtelezés alap/án
megszervezettképzésekre, és az ezekhez kapcsolódó külön jogszabályban meghatározott,
szükséges továbbképzésekre fordíthatták ideértve a veszélyesáru-szállító gépkocsivezető
belföldi és nemzetkőözi fuvarozó, belföldi és nemzetközi autóbusz-vezető, könnyű- és nehézgép-
kezelői tanfolyami képzéseket is.

	

lszámalható költségeket külön ioaszahálytartalmazza, "

Az elmondottak alapján a szöveg minimálisan indokolt korrekcióját tartalmazza a javaslatnak
ez a része.

2. A magyar nyelvben a legritkábban indokolható egy 10 és fél soros mondat, a 8 és félsoros
tagmondat . Hiányos központozással pedig még inkább. Bár a mondat akkor tenne eleget a
jogalkotás – világos, közérthet ő fogalmazás - nyelvi követelményeinek, ha több mondatir a
lenne bontva, a módosító javaslat azt a minimális átalakítást tartalmazza, ami a mondat
értelmezéséhez és a magyar helyesírás szabályai alkalmazásához elengedhetetlenül szükséges .
Tekintve, hogy az előterjesztő képviselője a helyesírási korrekciókat makacsul vitatta a
parlament lektorára hivatkozva, Maiak A magyar helyesírás szabályai 247 . pontára, Eszerint a
„képzésekre” és – a jelzős szószerkezettel bővített – „továbbképzésekre” sző közötti „és” elé
nem kell vessző, hiszen a kőtőszó nem tagmondatokat kapcsol össze egy mellérendelő
összetett mondatban, hanem azonos mondatrészeket egyetlen „egyszer ű” mondatban ,
melynek közös állitmáxtya a „fvrdithatják” .

A módosítással a törvényjavaslat egészén végighúzódó nyelvi problémákra kívánom felhívni
a figyelmet .

Budapest, 2008 . december 11_

Pánezel Károly
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