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az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök úr !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján a szakképzésrő l szóló 1993. évi LXXVI. törvény
módosításáról T/10806. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 2 . §-át törölni javaslom :

,9[2 . §

Az Szt. a következő 4/A—4/B. §-sal egészül ki :

„4/A. § (1) Iskolarendszeren kívüli szakmai képzést követ ő szakmai vizsgá t

a) a szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által
lefolytatott engedélyezési eljárás alapján arra engedélyt (a továbbiakban: Engedély)
kapott intézmény ,

b) a szakképesítésért felelős miniszter által kijelölt, irányítása alá tartozó intézmény, vagy

c) az a) pontban meghatározott eljárás alapján kiadott Engedély hiányában a 2. § (1 )
bekezdés a)—d) pontjában felsorolt szakképzést folytató intézmény a vele a
felnőttképzési törvényben szabályozott felnőttképzési szerz ődést kötöttek számára az
általa oktatott szakképesítések vonatkozásába n

(a továbbiakban együtt : szakmai vizsgát szervező intézmény) szervezhet.

(2) Az Engedély — az abban meghatározott, állam által elismert szakképesítések
tekintetében — visszavonásig jogosít a Magyar Köztársaság területére kiterjedően szakmai
vizsgák szervezésére .

(3) Az engedélyezési eljárásért a szakmai vizsgát szervező intézmény külön jogszabályba n
meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni .
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(4) Az (1) bekezdés b) és c) pontban megjelölt intézményeknek folyamatosan meg kell
felelniük a (7) bekezdés b) pontja alapján kiadott kormányrendeletben előírt általános ,
továbbá — az adott szakmai vizsga szervezésének és az adott szakmai vizsgának az id őtartama
alatt — a vizsgáztatott szakképesítés tekintetében az 5 . § (1) bekezdés d) pontja alapján kiadott
rendeletben meghatározott speciális szakmai, tárgyi és személyi feltételeknek .

(5) A Hivatal a szakmai vizsga szervezésére Engedéllyel rendelkez ő intézményekről, az
intézmény megnevezését, székhelyét, az Engedélyben szerepl ő szakképesítések azonosító
számát, megnevezését és az Engedély kiadásának id őpontját tartalmazó nyilvántartást vezet ,
továbbá ellenőrzi a szakmai vizsga szervezésére jogosultsággal rendelkez ő intézmények
vizsgaszervezéssel összefüggő tevékenységét. Az ellenőrzéshez szükséges forrást a
Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéb ől (a továbbiakban : MPA) kell biztosítani.

(6) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartás nyilvános, azt a miniszter az általa vezetett
minisztérium, valamint a Hivatal saját honlapján közzéteszi . A közzétett adatokat a hatósá g
döntését követő 5 munkanapon belül fríssíteni keli. A Hivatal az Engedélyt megadó döntés egy
példányát megküldi az érintett szakképesítésért felelős miniszternek.

(7) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza me g

a) az Engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás részletes szabályait é s
kijelölje a szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatalt,

b) az Engedély megszerzésének és a szakmai vizsgaszervezési tevékenység folytatásána k
általános szakmai, tárgyi és személyi feltételeit ,

c) a szakmai vizsgát szervez ő intézmény vizsgaszervező tevékenysége ellenőrzésének
részletes szabályait,

d) a szakmai vizsgát szervező intézményre a szakmai ellenőrzés során, valamint a
vizsgaszervezéssel összefüggő tevékenység ellen őrzése során kiszabható bírsá g
mértékét .

(8) A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek esetén szolgálati beosztás betöltéséhe z
előírt szakképesítések szakmai vizsgáit csak az (1) bekezdés b) pontja szerint kijelölt — a
szakmai vizsgaszervezési tevékenység folytatásának általános és speciális szakmai, tárgyi és
személyi feltételeivel rendelkező — intézmény szervezheti .

4B. § (1) A szakmai vizsgát szervező intézmény és a 13. § (1) bekezdés alapján
vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkez ő intézmény köteles a vizsgázóról — külön jogszabál y
alapján — a képzést folytató intézmény adatait, a képzés adatait, a szakmai vizsgá n
megszerezhető szakképesítés adatait, a szakmai vizsga részeredményeit és végeredményét, a
szakmai vizsgabizottság határozatát, a kiállított bizonyítvány sorozatjelét és sorszámát, a
vizsgázó tanulói azonosító számát, továbbá a természetes személyazonosító adatait tartalmaz ó
törzslapot kiállítani, és ennek egy eredeti példányát az utolsó vizsganapot követő 30 napon
belül az állami szakképzési és felnőttképzési intézetnek megküldeni . Ha az állami szakképzés i
és felnőttképzési intézet a beküldött törzslapok hibás vagy hiányos kitöltését észleli, akkor a
törzslapok visszaküldésével egyidej űleg felhívja a beküld őt az észlelt hibák 30 napon belüli
kijavítására.

(2) Az állami szakképzési és feln őttképzési intézet háromhavonta tájékoztatást küld az
érintett szakképesítésért felel ős miniszternek a beérkezett törzslapokkal összefüggő szakmai
vizsgák adatairól, megjelölve a szakmai vizsgát szervez ő intézményt, a szakképesítés azonosító
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számát és megnevezését, a lebonyolított szakmai vizsga helyszínét, a vizsgaelnök nevét ,
továbbá a vizsgaidőpontokat. Ha a szakképesítésért felelős miniszter az állami szakképzési és
felnőttképzési intézett ől kapott adatok alapján a szakmai vizsgát szervez ő intézmény (1 )
bekezdésben foglalt, a törzslapok megküldésére, illetve kijavítására vonatkozó
kötelezettségének elmulasztását észleli, kötelezi az intézményt annak teljesítésére é s
egyidejűleg az intézménnyel szemben bírságot szab ki.

(3) Ha a szakképesítésért felel ős miniszter a szakmai vizsga szakmai ellenőrzése során — a
(2) bekezdés szerinti mulasztás kivételével — a vizsgatevékenység lefolytatásával kapcsolato s
jogszabálysértést észlel, végzéssel kötelezi az intézményt a jogszabálysértés megszüntetésére .
Ha a szakmai vizsgát szervező intézmény e kötelezettségének a szakképesítésért felelős
miniszter végzésében meghatározott határidő elteltéig nem tesz eleget, a szakképesítésér t
felelős miniszter a jogszabálysértés megszüntetésére ismételten kötelezi, és egyidejű leg
bírságot szab ki.

(4) Ha a Hivatal vizsgaszervezéssel összefüggő tevékenység ellenőrzése során azt észleli ,
hogy a szakmai vizsgát szervező intézmény tevékenységét nem a jogszabályokna k
megfelelően látja el, a Hivatal végzéssel kötelezi a jogszabálysértés megszüntetésére . Ha a
szakmai vizsgát szervező intézmény e kötelezettségnek a végzésben meghatározott határidő
elteltéig nem tesz eleget, a Hivatal a jogszabálysértés megszüntetésére ismételten kötelezi, é s
egyidejűleg bírságot szab ki.

(5) Ha a szakmai vizsgát szervező intézmény

a) a feltárt jogszabálysértést nem szünteti meg,

b) a mulasztott kötelezettségét nem teljesíti ,

c) ismételten jogszabálysértést követ el vagy

d) a már lebonyolított szakmai vizsga eredményének megsemmisítését eredményez ő
jogszabálysértést követett el ,

a Hivatal — a szakmai vizsga szakmai ellen őrzésére jogosult szerv megkeresése alapján vagy
egyébként hivatalból — az intézmény Engedélyét visszavonja, és négy évre eltiltja a szakma i
vizsgaszervezési tevékenységt ől. Erről a jogsértést megállapító határozatban a szakmai vizsgát
szervező intézményt tájékoztatni kell . A Hivatal az Engedélyt visszavonó és a vizsgaszervezés i
tevékenységt ől eltiltó határozat egy példányát megküldi az érintett szakképesítésért felel ős
miniszternek.

(6) Az (5) bekezdés szerinti határozatot a Magyar Közlöny mellékleteként megjelen ő
Hivatalos Értesítőben és a miniszter által vezetett minisztérium, valamint a Hivatal honlapjá n
közzé kell tenni .

(7) Ha a Hivatal jogosultság hiányában jogellenesen folytatott szakmai vizsgaszervezés i
tevékenységről a szakmai vizsga lebonyolítása közben szerez tudomást, a Hivatal a vizsgát
felfüggeszti, és ezzel egyidej ű leg a szervezővel szemben bírságot szab ki .

(8) Ha a Hivatal jogosultság hiányában jogellenesen folytatott szakmai vizsgaszervezés i
tevékenységről a szakmai vizsga lebonyolítását követően szerez tudomást, a vizsgá t
szervezővel szemben bírságot szab ki.
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(9) A Hivatal a (7)—(8) bekezdés szerinti eljárása alapján haladéktalanul értesíti a
szakképesítésért felelős minisztert, aki az 5. § (4) bekezdés szerint jár el. A szakmai vizsgát
jogellenesen szervező köteles a vizsgázó által befizetett vizsgadíjat a szakmai vizsg a
felfüggesztése esetén a vizsga felfüggesztésétől, a vizsga lebonyolítását követően észlelt
jogellenesség esetén a jogsértést megállapító döntés közlését ő l számított 10 munkanapon belül
maradéktalanul visszatéríteni.

(10) A Hivatal a szakképesítésért felelős miniszter (9) bekezdés szerinti értesítéséve l
egyidejűleg tájékoztatja az érintett vizsgázókat a szakmai vizsga eredmény e
megsemmisítésének jogkövetkezményéről és a szakmai vizsga letételének tovább i
lehetőségeiről."]"

Indokolá s

A törvényjavaslat kizárólag a szakképzés piacosításában érdekelt hazai lobbikat szolgál .

Budapest, 2009. október 26 .

anczél Károly

6


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4

