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Bizottsózi	 módosító javasla t

Dr. Szili Katalin

az Országgyűlés Elnöke részére

Helybeli

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . §-ának (1) és (3) bekezdése, valamint 102 . §-ának (1) bekezdése alapján
„a szakképzési hozzájárulásról és a képzér fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi
LXYXVI. törvény és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról” szóló T/8972 .
számú törvényjavaslathoz a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság a következ ő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

1. A törvényjavaslat 7. §-ának (1) bekezdésében az Szht . 9. §-ának (2) bekezdése az
alábbiak szerint módosul:

„(2) Az alaprésznek az (1) bekezdés szerinti megosztását megel őzően az éves költségvetés i
törvényben meghatározott „Szakképzési hozzájárulás” és „Szakképzési egyéb bevétel ”
elnevezésű eredeti bevételi eISirányzatok (a továbbiakban együtt : bevételi el őirányzat)
együttes összegét csökkenteni kell :

a) a Nemzeti Fejlesztési Terv céljaira a költségvetési törvény által el őírt európai unió s
társfinanszírozási kötelezettség keretében a szakképzési és feln őttképzési intézkedésekre
biztosított összeggel, valamint a Kormány által elrendelt szakképzéssel Összefügg ő ,
központi program teljesítését szolgáló el őirányzattal ,
h) a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek visszatérítési igényeinek kielégítésér e
biztosított keretösszeggel ,
c) a szakképzési hozzájárulás, valamint a szakképzési és felnőttképzési célú
támogatások lebonyolításával és kezelésével összefügg ő nyilvántartási, felhasználási ,
beszedési,
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szerződéskötési, finanszírozási, ellenőrzési, a pénzügyi garanciák érvényesítési feladatait ellát ó
szervezet működtetésére és fejlesztésére, valamint a szakképzési és felnőttképzési tanács
miíköd.tctésérc, továbbá a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságoknak a 13 . § (2)
bekezdésben előírt feladatai ellátásának finanszírozására a tárgyévi eredeti bevétel i
elő irányzat 3 százalékának megfelelő összeggel ,
d) a határon túli magyarok szakképzése, fels őoktatása és felnöttképzése támogatására a
bevételi el őirányzat 2 szÁzal.ékÁnak. megfelelő összeggel ,
e) a közoktatási intézményben nappali rendszerit iskolai oktatásban szakképző évfolyamcin
szakiskolai képzésben részt vev ő , tanulói jogviszonyban lévő , a gazdaság által az adott
régióban igényelt szakképesítéseket tanulókat megillet ő szakiskolai tanulmányi ösztöndíj és az
ezzel összefüggésben felmerült - a külön konnÁnyrendeletben meghatározott - költsége k
támogatására a költségvetési évre megállapított keretösszeggel ,
f) a Nemzeti Tehetség Programról szóló külön jogszabályban meghatározott célo k
megvalósításához szükséges feladatok támogatására a tárgyévi eredeti bevételi el ő irányzat 3
százalékának megfelelő összeggel ,
g) [a felnőttképzési célok támogatására szolgáló, az a)-f) pontok levonását követően
fennmaradó keretösszegnek az egyharmadával] arégiók számára decentralizált keretként
biztosított,az aj-1jpontok levonását követően fennmaradó keretösszeg felével ,
h) [a szakiskolai fejlesztési programra és az Útravaló Ösztöndijprogram Út a
szakmához alprogranajára az oktatásért felelős miniszter és a szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszter által együttesen a költségvetési évre megállapítot t
keretösszeggel] a felnőttképzési célok támogatására szolgáló,az a)g) pontok levonását
követően fennmaradó keretösszeg felével , valamint
i) [a régiók számára decentralizált keretként biztosított, az a)-h) pontok levonásá t
követően fennmaradó keretösszeg felévelj aszakiskolai fejlesztési programra és az
Utravaló Osztöndíiprogram Ut a szakmához alprogramjÁra az oktatásért felel ős miniszter
és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által együttesen a_költsévetM
évre megállapított keretösszeggel . "

2. A törvényjavaslat 7. §-ának (3) bekezdésében az Szht . 9. §-ának. (4) bekezdése az alábbia k
szerint módosul :

„(4) A (2) bekezdés [g)] 1, pontjában meghatározott keretösszeg, valamint a (3)
bekezdésben meghatározott keretösszeg együttesen az alaprésznek a szakképzésért é s
felnő ttképzésért felelős miniszter rendelkezési jogkörébe tartozón központi keretét képezi . ”

3. A törvényjavaslat 8 . §-ának (3) bekezdésében az Szht. 10. §-ának új (4) bekezdése a z
alábbiak szerint módosul :

„(4) A 9,

	

(2) bekezdés [i)] g). pontja szerinti decentralizált keret
a) a 14. § (1) &s (10) bekezdése szerinti célok, valamint
b) a 14. § (1) bekezdés b)-e) pontja szerint beruházási célú támogatásra jogosultnál a
szakképz ős korszerűsítéséhez szükséges tananyag és taneszközfejlesztés, továbbá a z
elméleti, gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók, gyakorlati oktatók akkreditál t
továbbképzésének

támogatására. használható fel .”
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Indokolá s

Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosítását tartalmaz ó
törvénycsomag szakképzési hozzájárulási törvényt érintő módosításai következtében a
szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható költségek csökkentése veszélyezteti a
hozzájárulásra kötelezettek gyakorlati képzési hajlandóságát . A módosításokkal lényegesen
növekszik a gyakorlati képzésre nyújtható beruházási támogatásokra forrást biztosít ó
decentralizált keret mértéke, mellyel lehet őség nyílik az egyes adótörvények anódosítását
tartalmazó törvényesornagban foglalt szigorítások kompenzálására .

Budapest, 2009 . május 13 .
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