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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság a Házszabály 94 . § (1) és (3) bekezdése ,
valamint 102 . § (1) bekezdése alapján A felnőttképzésrő l szóló 2001. évi Cl . törvénynek
az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása érdekében történ ő módosításáról
szóló törvényjavaslathoz (T/9868 . szám, új/átdolgozott változat a T/8676 . szám helyett)
(Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) és Gúr Nándor (MSZP) képviselők önálló indítványa)
a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. A törvényjavaslat 1 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„A felnőttképzésről szóló 2001 . évi Cl. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4 . M-ának] (3)
bekezdése a következő új [d)] g)-i) ponttal egészül ki :

[A szakképzésért és feln őttképzésért felelős miniszter (a továbbiakban : miniszter)
rendeletben határozza meg :]

„[d)] g). a 20/A. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével azo n
informatikai végzettséggel vagy a megfelelő informatikai kompetenciákkal rendelkezők
körét, akik mentesülnek a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alól ,
[e)]

	

a felnőttképzésben résztvevők adatai elektronikus nyilvántartásának részlete s
szabályait, [valamint e törvény 28/A . (1) bekezdése alapján a feln őttképzés i
intézmények által továbbításra kerülő adatok körét . ]
i)	 –	 az informatikáért 	 felelős miniszterrel	 és	 az	 oktatásért	 felelős miniszterre l
egyetértésben – a 20/A. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl a digitális írástudá s
megszerzéséhez szükséges ismereteket és kompetenciákat, valamint azon felnő ttképzés i
programok körét, amelyek esetében 240 órát meg nem haladó id őtartamú képzés esetében
is kötelező a digitális írástudás megszerzése.”
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2. A törvényjavaslat 3 . §-ában az Fktv. új 20/A. (2) bekezdése az alábbiak szerin t
módosul :

„(2) A digitális írástudás megszerzéséhez szükséges ismeretek és kompetenciák körét a z
Európai Számítógép-használói Jogosítvány „Internet és kommunikáció” valamin t
„Operációs rendszerek” moduljai írják le . Az egyéb szükséges ismeretek és kompetenciák
meghatározását, valamint azon feln őttképzési programok körét, amelyek esetében 240 órá t
meg nem haladó időtartamú képzés esetében is kötelez ő a digitális írástudás megszerzése ,
a [szakképzésért és feln őttképzésért felel ős] miniszter az [informatikai képzések
tartalmi követelményeinek meghatározásáért] informatikáért felelős miniszterrel ,
valamint az oktatásért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg . ”

3. A törvényjavaslat 4 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„4• §

Az Fktv. a 28. §-t követően a következ ő új alcímmel, valamint új 28/A . §-sal egészül ki :

„A felnőttképzésben résztvevők adatainak nyilvántartása

28/A. §

(1) A felnőttképzést folytató intézmények a 21 ._§ (2)-(3) bekezdése szerinti forrásból
támogatott felnőttképzésben résztvevőknek az e törvény [Mellékletének 1 . pontj a
szerinti adatainak a szakképzésért és feln őttképzésért felelős miniszter által
meghatározott részét] Melléklete 1 . pont a), ba), bd), és c) alpontja szerinti adatait
továbbítják [a külön kormányrendeletben meghatározott] az állami szakképzési és
felnőttképzési [intézmény] intézet számára, amely ezen adatokat elektronikusan és máso k
számára hozzá nem férhet ő módon tartja nyilván .

(2) [A minisztérium] Az állami szakképzési és felnőttképzési intézet az elektronikusan
nyilvántartott adatokat a felnőttképzésben résztvevők által igénybe vett támogatáso k
párhuzamos finanszírozásának elkerülése, [és] a felnőttképzés ellenőrzése, valamint a
felnőttképzés rendszerének hatékonyságát elemző vizsgálatok céljából kezeli[tartj a
nyilván] .

(3) [A minisztérium] Az állami szakképzési és felnőttképzési intézet a nyilvántartásban
lévő adatokat 40[80] évig kezeli . A nyilvántartott adatok az adatkezel őn és az érintetteken
kívüli személyek számára csak személyazonosításra alkalmatlan módon ismerhet ők meg .

(4) Az elektronikus nyilvántartás részletes szabályait a miniszter rendeletben határozz a
meg .

4. A törvényjavaslat 6 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Az e[E] törvény 2 . §-[ának]ával	 megállapított rendelkezése[it]ket	 az e [a] törvény
hatálybalépését követően elindított intézmény[-] akkreditációk tekintetében kell
alkalmazni .”
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Indokolá s

A módosító javaslat egyik célja az Országgyűlés által 2009 . június 22-én elfogadott, a

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 . évi CXL.

törvény módosításáról szóló 2008 . évi CXI. törvény hatálybalépésével és a bels ő piaci

szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő
törvénymódosításokról szóló T/9354. számú törvényjavaslattal történő összhang

biztosítása, melynek részét képezi az Fktv . módosítása is .

A módosító indítvány másik célja a törvényjavaslatnak a személyes adatok védelméről és

a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992 . évi LXIII. törvény (a továbbiakban:

Avtv.) egyes rendelkezéseivel történő ütközésének megszüntetése . Az Avtv. 3 . § (3 )

bekezdése értelmében ugyanis az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelend ő adatok körét

és megismerhetőségét, az adatkezelés id őtartamát, valamint az adatkezelő személyét

törvényben kell meghatározni . Az idézett rendelkezések alapján a szakképzésért é s

felnőttképzésért felelős miniszter nem határozhatja meg rendeletében a felnőttképzés i

intézmények által továbbításra kerül ő adatok körét, ezért a javaslat tartalmazza a

kezelendő adatok körének meghatározását . Az adatkezelés céljaként a támogatáso k

finanszírozásának ellen őrzését jelöli meg a módosító indítvány . Az adatkezelés

időtartamát ezért 5 évben határozza meg, mert a támogatások esetében az ellen őrzés

alapján való érdemi intézkedésre ennyi id őn belül van jogszabályi lehet őség. Az

adatkezelő és ellenőrző szervet a módosító javaslat egységes köznévi megjelölésse l

állapítja meg, biztosítva ezzel a Kormány szervezetalakítási szabadságának

érvényesíthetőségét, így kormányrendeleti szintű kijelölésben rendezendő a tényleges

feladatellátó szerv .

Budapest, 2009 . június 29 .

Gúr Nándo r
a bizottság elnöke
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