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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Kulturális bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.)  OGY határozat  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  az  Egyes  törvényeknek  a  felnőttképzési
tevékenység ösztönzésével összefüggő módosításáról szóló T/10313. számú törvényjavaslathoz
az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az Fktv. 2. §-a a következő 7a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)

„7a.  komplex  felzárkózási  képzés:  a  hátrányos  helyzetűek  képzettségének,  kompetenciáinak,
szakmai alapismereteinek fejlesztése érdekében szervezett képzés, a hátrányos helyzetűek humán
szolgáltatásokhoz  való  hozzáférésének  javítása  érdekében  szervezett  képzés,  a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,  valamint  a  szociális  szövetkezetben történő foglalkoztatásra
felkészítő képzésekért felelős szerv által – e felelőssége keretében – szervezett képzés, továbbá a
társadalmi felzárkózást szolgáló és a közfoglalkoztatottak alapkompetenciáit, valamint szakmai
ismereteket  fejlesztő,  a  szakképzettséggel  nem  rendelkezők  kompetenciafejlesztő  képzése,
valamint  a  helyi,  járási  esélyegyenlőségi  szakemberek  és  esélyegyenlőségi  mentorok  egyéb
képzése.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Fktv. 13/B. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

Az Fktv. 13/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



„(1)  Az  engedélyhez  kötött  felnőttképzési  tevékenység  esetén,  valamint  ha  a  képzéshez
jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, a felnőttképző a képzés elvégzésének
igazolására  a  képzés  követelményeit  teljesítő,  képzésben  részt  vevő  személy  részére  a  képzés
elvégzéséről a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében tanúsítványt állít ki és azt a képzésben
részt  vevő  személy  választása  szerint  elektronikus  úton  vagy  [papír  alapon  ]papíralapon  a
képzésben  részt  vevő  személy  rendelkezésére  bocsátja.  A  bejelentéshez  kötött  felnőttképzési
tevékenység esetén a tanúsítványt a képzésben részt vevő személy kérésére kell kiállítani.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § - Fktv. 30/A. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

17. §

Az Fktv. a következő 30/A. §-sal egészül ki:

„30/A. §

(1)  A  30.  §  (2)  és  (3)  bekezdése  szerinti  felnőttképzési  tevékenységhez  kapcsolódóan  a
felnőttképzést  folytató  intézmény  –  a  Módtv1.  hatálybalépését  megelőző  napon  hatályos
felnőttképzési adatszolgáltatási kötelezettségén túl – a 15. § (1) bekezdése szerint

a)  a  [képzés]képzési engedéllyel  rendelkező  képző  intézmények  nyilvántartásában  szereplő
nyilvántartási számára,

vonatkozó  adatot  szolgáltat  a  felnőttképzési  államigazgatási  szerv  részére  a  felnőttképzés
adatszolgáltatási rendszerében.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § - Fktv. 30/A. § (2) bekezdés záró szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

17. §

Az Fktv. a következő 30/A. §-sal egészül ki:

„(2) A 20/A. § (2) bekezdésétől eltérően a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszereként
a) a komplex szakmai vizsgával, valamint
b) a felnőttképzési szakértő és a felnőttképzési programszakértő a 30. § (4) bekezdés alapján
folytatott ilyen tevékenységével

összefüggésben e törvénynek a Módtv1. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései
szerinti adatszolgáltatási, [nyilvántartásvezetési]nyilvántartás-vezetési, valamint a felnőttképzéssel
összefüggő más feladatok ellátására az e törvénynek a Módtv1. hatálybalépését megelőző napon
hatályos rendelkezései szerinti felnőttképzési információs rendszert kell használni.”
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Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § 1. pont
Módosítás jellege: módosítás

18. §

Az Fktv.
1. 1. § (2) bekezdésében az „alkalmazni.” szövegrész helyébe az „alkalmazni. Jogszabály a 2/A. §
(1)  bekezdése  szerinti  bejelentési  kötelezettséget  és  2/A.  §  (2)  bekezdése  szerinti  engedély
megszerzésére  irányuló  kötelezettséget  nem  zárhatja  ki  és  a  [14]15.  §  (1)  bekezdésében
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség tartalmát nem szűkítheti.” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § - 2018. évi LXXXIX. törvény 7. § (15a) bekezdés b) 
pont bc) alpont
Módosítás jellege: módosítás

20. §

Az oktatási  nyilvántartásról  szóló  2018.  évi  LXXXIX. törvény 7.  §  (15a)  bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(15a) A képzési hitelhez kapcsolódóan
b) a képzési és személyi törzsből

ba) a (20) bekezdés a) pontja szerinti célból az igénylőre vonatkozóan a 3/A. melléklet II.
rész 2. pont a), c) és f) alpontjában és 3. pont a) és c) alpontjában meghatározott adata és a 2.
§ a)–j) pontja szerinti adata,
bb) a (20) bekezdés b) pontja szerinti célból az igénylőre vonatkozóan az 3/A. melléklet II.
rész 2. pont d) alpontjában meghatározott adatok,
bc) a (20) bekezdés c) pontja szerinti célból az igénylőre vonatkozóan az [1/A]3/A. melléklet
II. rész 3. pont a) és d) alpontjában meghatározott adatok

továbbíthatóak a Diákhitel Központnak.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A 2. § (2) bekezdése, a 16. § (3) bekezdése 2021. július 1-jén lép hatályba.
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Indokolás

1. A jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  5.  §  (2)  bekezdés  c)  pontjára  tekintettel
meghatározásra  kerül  az  értelmező  rendelkezések  körében  a  felhatalmazó  rendelkezésben
meghatározott  komplex  felzárkózási  képzés  fogalma,  ezzel  bevezetve  a  törvény  fogalmi
rendszerébe és összefüggésben a törvényjavaslat 16. § (3) bekezdésében foglalt szabállyal. Az egyes
házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY  határozat  44.  §  (1)  bekezdés  d)
pontjában foglalt szabályra tekintettel ezzel a módosítással teremtődik meg a jogalkotás szakmai
követelményeinek történő megfelelés. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 1., 7.

2. Nyelvhelyességi pontosításra irányul a módosítás. 
3. Nyelvhelyességi pontosításra irányul a módosítás. 
4. Nyelvhelyességi pontosításra irányul a módosítás. 
5. Jogtechnikai pontosítás. 
6. Jogtechnikai pontosítás. 
7. Az  1.  módosítóponttal  összefüggésben,  mely  meghatározza  a  komplex  felzárkózási  képzés
fogalmát  kiegészítésre  került  a  hatályba  léptető  rendelkezés,  a  képzésre  adott  felhatalmazó
rendelkezéssel összhangban. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 1., 7.
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