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OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KUTATÁSI BIZOTTSÁG

	

Bizottsági módosító javasla t

Kövér László
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Oktatási, Tudományos és Kutatási Bizottsága a felnőttképzésről szóló
T/9928. számon benyújtott törvényjavaslathoz az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
46/1994 .(IX. 30.) Ogy. határozat 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az alábbi

módosító javaslatot

terjeszti elő :

1. A törvényjavaslat 20 . § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(5) Ha a felnőttképzést folytató intézmény a tevékenységét nem a jogszabálynak megfelel ően
végzi, [vagy a felnőttképzési tevékenységét engedély nélkül, a hatóság tiltó határozat a
ellenére folytatja,] vele szemben a hatóság a kötelező legkisebb munkabér havi összege
ötszörösétő l tízszereséig terjed ő összegű bírságot szab ki, azonban a (10) bekezdésben foglal t
súlyosabban minősülő jogszabálysértési esetekben a bírság mértéke nem lehet kevesebb a
kötelező legkisebb munkabér havi összegének nyolcszorosánál . Ha a felnőttképzést folytató
intézmény engedély nélkül végez képzést, vele szemben a hatóság a kötelező legkisebb
munkabér havi összegének nyolcszorosától tízszereséig terjed ő összegű bírságot szab ki azzal ,
hogy ha az engedély nélkül folytatott képzés időtartama meghaladja a három hónapot, vagy a

ké zésben résztvevők száma a száz főt a bírsá • mértéke a kötelező le isebb munkabér havi
összegének tízszerese."

2. A törvényjavaslat 20 . § (6) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

[Ha a felnőttképzést folytató intézmény bírságolására azért került sor, mer t
tevékenységét a tiltó határozat ellenére tovább folytatja, a hatóság bírságot megállapít ó
határozata jogerőre emelkedését követ ő harminc napon belül az intézmény köteles a
jogellenes tevékenység id őszaka alatt beszedett képzési díjnak, valamint a képzé s
kapcsán felmerült igazolt költségnek a díjat és költséget megfizet ő részére történő
visszafizetésére .]



„(6)	 Ha az engedéllyel rendelkező felnő ttképzést folytató intézmény a feltárt jogszabálysértést
a hatóság határozata alapján nem szünteti meg, vagy ismételten jogszabálysértést követ el ,
engedélyét a hatóság egy évre részbenvagyteljesen visszavonja, és ezzel egyidejűlega
kötelező legkisebb munkabér havi összege ötszörösétő l tízszereséig terjed ő összegű bírságot
szab ki . A (10) bekezdésben foglalt súlyosabban min ősülő esetekben engedélyét két évre
részben vagy teljesen visszavonja, és ezzel egyidej űleg vele szemben a kötelező legkisebb
munkabér havi összegének nyolcszorosától tízszereséig terjedő összegű bírságot szab ki . Az
engedély részbeni visszavonása esetén az intézmény az engedély visszavonását tartalmaz ó
határozatban megjelölt képzéseit nem folytathatja, az engedély teljes visszavonása esetén az
engedély	 visszavonását	 elrendelő 	 határozatban megjelölt 	 időtartamig	 felnőttképzési
tevékenységet nem folytathat.”

3. A törvényjavaslat 20 . § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(7) Ha a felnőttképzést folytató intézmény a [felnőttképzési tevékenységét] képzését
engedély nélkül jogellenesen, 	 az (5) bekezdésben foglaltak alapján kiszabott bírság ellenér e

tovább folytatja, a hatóság [— a (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően — egy évre, a (10)
bekezdésben meghatározott súlyosabban minősülő jogszabálysértés esetén] két évre
megtiltja a felnőttképzési tevékenység folytatását, amelynek időtartama alatt az intézmén y

nem kaphat engedélyt[ .],	 ezzel egyidejűleg vele szemben a kötelez ő legkisebb munkabér havi
összegének nyolcszorosától tízszereséig terjedő összegű bírságot szab ki . Ha a felnő ttképzést
folytató intézmény feln őttképzési tevékenységét a megtiltást elrendel ő határozat ellenére
tovább folytatja, a hatóság öt évre megtiltja a felnő ttképzési tevéken g fől atását ,
amelynek id őtartama alatt az intézmény nem kaphat engedélyt, ezzel egyidej űleg vele
szemben a kötelező legkisebb munkabér havi összege tízszeresének megfelel ő összegű
bírságot szab ki .”

4. A törvényjavaslat 20 . § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

[Ha az engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény a feltárt
jogszabálysértést a hatóság határozata alapján nem szünteti meg, vagy ismételten
jogszabálysértést követ el, a hatóság — a (5) bekezdésben foglaltaktól eltér ően — három
évre, a (10) bekezdésben foglalt súlyosabban min ősülő esetekben öt évre engedélyét
részben vagy teljesen visszavonja, ezzel egyidejűleg részben vagy teljesen megtiltja a
felnőttképzési tevékenység folytatását. Az engedély részbeni visszavonása és az
intézmény felnőttképzési tevékenységének részbeni megtiltása esetén az intézmény a z
engedély visszavonását tartalmazó határozatban megjelölt képzéseit nem folytathatja, a z
engedély teljes visszavonása és az intézmény feln őttképzési tevékenységének telje s
megtiltása esetén az eltiltó határozatban megjelölt id őtartamig felnőttképzés i
tevékenységet nem folytathat.]



„(8) Ha a felnőttképzést folytató intézmény a tevékenységét engedély nélkül folytatja,a

hatóság bírságot megállapító vagy tevékenységet megtiltó határozata jogerőre emelkedését

követő harminc na on belül az intézmén köteles a o _ ellenes tevéken sé_ időszaka alatt
beszedett képzési díj, valamint a képzés kapcsán felmerült igazolt költség mindenkor i
jegybanki alapkamat szerinti kamat másfélszeresével növelt összegének a díjat és költsége t
megfizető részére történő visszafizetésére . ”

5. A törvényjavaslat 20 . § (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(9) A hatóság a (-(7)[és (8)] bekezdés szerinti	 engedély visszavonását és a felnőttképzési
tevékenység megtiltását elrendel ő határozatait honlapján közzéteszi .

Indokolá s

A módosító javaslat a jogellenesen végzett felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó
jogkövetkezményekre vonatkozó rendelkezések pontosítására, kiegészítésére irányul a
szankciórendszer fokozatossága és szigorítása érdekében .

Budapest, 2013 . március 25 .
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