
T/16299/16. szám 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Foglalkoztatási és munkaügyi 

 bizottságának 
Egészségügyi bizottságának 

 
 

Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

Gazdasági bizottságának 

 
 

Költségvetési és pénzügyi 
 bizottságának 

Mezőgazdasági bizottságának 

 
 

Oktatási és tudományos 
bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
 

a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról szóló 
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(Együtt kezelendő a T/16299/13. sz. ajánlással.) 

 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: 
Foglalkoztatási bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Egészségügyi bizottsága, 
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), 
Gazdasági bizottsága, Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési 
bizottság), Mezőgazdasági bizottsága, valamint Oktatási és tudományos bizottsága 
(továbbiakban: Oktatási bizottság) megvitatta a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 
módosításáról szóló, T/16299. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/16299/12. és 14-15. számú kapcsolódó módosító javaslatot. 
 
 Az Emberi jogi bizottság a kapcsolódó módosító javaslatokat várhatóan 2005. június 
20-i ülésén tárgyalja. 
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1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, Molnár 
József és Sós Tamás képviselők – kapcsolódva Lezsák Sándor képviselő T/16299/5. számú 
módosító indítványához (T/16299/. számú ajánlás 1. pontja) – a törvényjavaslat 1. §-ában a 
felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 21. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /1. § A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 21. §-a az 
alábbi új (3)-(5) bekezdésekkel egészül ki:/ 
 
 "(4) A 22. § és a 26. § alapján - a fogyatékkal élő felnőttek képzése kivételével - az 
Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő szakképesítés megszerzésére 
irányuló képzés esetén támogatás kizárólag azon felnőttképzést folytató intézményben zajló 
képzéshez vehető igénybe [számára nyújtható], amely vállalja, hogy a képzés befejezését 
követően a támogatott képzésben részt vevő [munkanélküli felnőtt foglalkoztatásáról, 
illetve foglalkoztatott] felnőtt [esetén] továbbfoglalkoztatásáról gondoskodik." 
 

Indokolás: Lásd a T/16299/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja

- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 3. §-ában az Fktv. 26. § (2)-(3) 
bekezdéseinek a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § Az Fktv. 26. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A felnőttképzési keret felhasználható a szomszédos államokban élő magyarok 
képzéseinek, a szomszédos államokban felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények 
oktatáshoz közvetlenül kapcsolódó technikai feltételei fejlesztésének, illetve a felnőttképzés 
érdekében végzett [fejlesztő tevékenység] fejlesztőtevékenység támogatására is.  
 
 (3) A (2) bekezdésben meghatározott cél megvalósítása érdekében kizárólag 
Magyarországon bejegyzett, képzési[-], képzésfejlesztési célú közalapítvány támogatható." 
 

Indokolás: Lásd a T/16299/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
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3.  A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 5. §-át új (3) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "(3) A (2) bekezdésben meghatározott rendelkezések hatályba lépésével egyidejűleg 
az Fktv. 29. §-ának 8. pontjában a „Fogyatékos felnőtt:” kifejezés „Fogyatékkal élő felnőtt:” 
kifejezésre módosul." 
 

Indokolás: Lásd a T/16299/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. június 16. 
 
 
 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási  
 bizottság elnöke 

Dr. Schvarcz Tibor s.k., 
az Egészségügyi 
 bizottság elnöke 

 
 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 

Dr. Magda Sándor s.k., 
a Mezőgazdasági 
 bizottság elnöke 

 
 

Dr. Jánosi György s.k., 
az Oktatási bizottság elnöke 

 
 
 


