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Kövér László
az Országgyűlés Elnöke részér e
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a szakképzésróZ szóló T/4919 . számú
törvényjavaslathoz a T/4919/102 . számon benyújtott módosító javaslathoz kapcsolódva a
következő

kapcsolódó módosító javaslato t
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 92 .§-ának (10)-(11) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(10) Az [Szt .] e törvény hatályba lépése előtti napo[n hatályosít	 megelőzően az Szt . 2. § (5)-
(6) bekezdése szerint megalakult térségi integrált szakképz ő központ 2013 . augusztus 31-ig az
Szt . [e törvény hatályba lépése előtti napon hatályos] 2. § (5)-(6) bekezdése szerint
működhet tovább, de 2013 . szeptember 1-jét követően csak abban az esetben minősül térségi
integrált szakképző központnak,
a) ha az 5. § (7) bekezdésében meghatározott feltételeket teljesíti, vag y
b) ha a térségi integrált szakképző központ létrehozására vagy továbbfejlesztésére szolgáló
olyan uniós támogatásban részesült, amelyben a térségi integrált szakképző központ
fenntartási kötelezettség[e kerültének előírására	 került sor, és
ba) az 5. (7) bekezdésében meghatározott[,] vagy
bb) a (3)-(5) bekezdésben meghatározott feltételeket teljesíti .
(11) Amennyiben a kedvezményezett az [Szt.] e törvény hatályba lépése előtti napo[n
hatályos]t	 megelőzően az Szt . 2 .

	

(5)-(6) bekezdése szerint megalakult térségi integrál t
szakképző központ létrehozására vagy továbbfejlesztésére szolgáló olyan uniós támogatásba n
részesült, amelyben a térségi integrált szakképző központ fenntartási kötelezettség[ e
került]ének előírására került sor, azonban az uniós támogatás visszafizetési kötelezettsége
nélkül nem teljesíthetőek az 5. § (1)- (4) bekezdésében előírt feltételek, úgy az állami,
önkormányzati fenntartó 2017 . június 30-ig azon szakképző iskolája tekintetében mentesül az
5. § (1)-(4) bekezdésében és az 5. § (8) bekezdésében előírt feltételek teljesítésének
kötelezettsége alól, amely vonatkozásában az 5. § (1)-(4) bekezdésében előírt feltételek
teljesítése visszafizetési kötelezettséget eredményezne . Ebben az esetben a térségi integrált
szakképző központ tagja lehet több megyei kormányhivatal is .”



Indokolá s

Jogtechnikailag nem lehetséges egyszerre törölni és érvényben tartani egy törvényt . Mindezen
túl logikai hibát is javít a javaslat, nyilvánvalóan nem adott napra hoz szabályozást a
törvényjavaslat, hanem az azt megelőző időszakra.

A javaslat mindezen felül többrendbeli nyelvhelyességi és helyesírási korrekció .

Budapest, 2011 . november 28 .
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