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A felnőttképzésrő l szóló törvényjavaslatról szóló T/9928 . számon benyújtott törvényjavaslathoz az
egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) Ogy. határozat 94.* (1) bekezdése
alapján következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat 3 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az engedély kiadására, módosítására, kiegészítésére irányuló kérelmet, vagy a z
engedély kiegészítésére irányuló bejelentést a hatóságnál kell benyújtani . Az engedélyezési
eljárásra egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairó l
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a hatóság az engedély kiadására ,
módosítására vagy kiegészítésére irányuló kérelemr ől hatvan napon belül dönt, míg a
bejelentés alapján az engedélyt a bejelentést követő tizenöt napon belül kiegészíti . Nem
kaphat engedélyt olyan intézmény, amelynek vezetője, a fenntartó - 37. $ szerinti-
gazdasági társaság vagy más szervezet vezető tisztségviselője olyan személy, aki a teljes
eltiltást megalapozó kezdeményezés vagy a teljes eltiltást követő jogsértések idején az
eltiltással érintett felnőttképző intézmény vezetője, fenntartójának vezető tisztségviselője .
Az engedély kiegészítésének bejelentés alapján történ ő eseteit az e törvény felhatalmazása
alapján kiadott kormányrendelet állapítja meg "

2. A törvényjavaslat 5 . §-a (1) bekezdés a) pontja új af) ponttal egészül ki :

/(1) A hatóság elektronikus nyilvántartást vezet az engedéllyel rendelkez ő képző intézményekről. Az
engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartása

a) a felnőttképzést folytató intézmény /

„af) fenntartójának megnevezését, vezető tisztségviselője nevét, anyja nevét, születési helyét és
idejét, állampolgárságát, állandó lakcímét, fenntartói jogviszonya kezdetét, 	 az intézmény



vezetőjének nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, állandó lakcímét i
vezető i jogviszonya kezdetét . "
2. A törvényjavaslat 37 . §-ában a gazdasági társaságokról szóló 2006 . évi IV. törvény 23 . §-ának új
(4a) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4a) Nem lehet más, a felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési engedéllyel rendelkező
gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan gazdasági társaság vezető
tisztségviselője, [amelynek engedélye a feln őttképzésről szóló törvény alapján teljesen
visszavonásra került] amelyet a hatóság teljes eltiltást megalapozó határozata vagy az eltiltás alat t
elkövezett jogsértés intézményfenntartóként érint .A tilalom az engedély visszavonásának
[időtartamára] végéig érvényes .”

Indokolá s

A módosítás nagymértékben megnehezíti a visszaélések egyik jellegzetes formáját, hogy eltiltássa l
fenyegetett vagy eltiltott intézményeket fenntartójuk egy másik szervezetbe (alapítványba ,
gazdasági társaságba stb.) mentsen át, vagy az intézményt átnevezve újra akkreditáltassa. A javasolt
szabályozás meggátolja, hogy a fenntartója a hatásági határozat bírósági megtámadásával időt
nyerjen arra, hogy az eltiltás előtt kilépjen a gazdasági társaság vezető tisztségviselői közül, más
gazdasági társaságban vezető tisztségviselőként a jogerős döntés előtt engedélyt szerezzen más
felnőttképző indítására . Egyúttal bevonja a felelősök közé azt, aki az eltiltás idején lett a gazdasági
társaság vezető tisztségviselője, és ily módon követett el jogsértést . A javaslat tehát azokat kívánja
kizárni a felnő ttképzésbő l, akik a jogsértések tényleges felelősei. Ezek kimondása nélkül az eltiltá s
nem éri el a kívánt hatást, mindig könnyen kijátszható lesz . A szabály az e törvény alapján eltiltot t
szervezetekre, intézményekre vonatkozik, ami szélesebb értelmezést jelent a gazdaság i
társaságoknál .
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