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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat  46.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  az  egyes  törvényeknek  a  felnőttképzési  tevékenység
ösztönzésével  összefüggő  módosításáról szóló  T/10313.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi
összegző 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  személyek  társadalmi  és  gazdasági  felzárkózásának
részeként  a  kompetenciafejlesztés,  illetve  a  humán  szolgáltatásokhoz  való  hozzáférésének
javítása  érdekében  szervezett  képzés,  a  közfoglalkoztatáshoz  és  a  szociális  szövetkezetben
történő foglalkoztatáshoz kapcsolódóan szervezett képzés, a szakképzettséggel nem rendelkezők
a  társadalmi  felzárkózását  szolgáló  és  kompetenciáját  fejlesztő  képzés,  valamint  az
esélyegyenlőségi  mentorok  és  a  helyi  esélyegyenlőségi  programok  készítésében  résztvevők
képzése,”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. §
Módosítás jellege: módosítás

3. §

Az Fktv. 2/A. [§ (4) bekezdése ]§-a helyébe a következő rendelkezés lép:



[„(4) Ha  jogszabály  a  képzés  megszervezését  bejelentéshez  vagy  engedélyhez  köti  és  a
felnőttképző nem szerepel a felnőttképzők nyilvántartásában, az e törvény szerinti bejelentést,
illetve engedély megadása iránti kérelmet a képzésre jogszabályban meghatározott bejelentés,
illetve  engedély  megadása iránti  kérelemre tekintettel  kell  a  felnőttképzési  államigazgatási
szervhez benyújtani, amely azt továbbítja annak a szervnek, amelynél a képzésre vonatkozó
bejelentést  meg  kell  tenni,  illetve  amely  a  képzés  megszervezésére  vonatkozó  engedély
megadására  jogosult.  A képzésre  vonatkozó  engedély  megadása  iránti  kérelem  tárgyában
hozott döntést a felnőttképzési államigazgatási szerven keresztül kell közölni. Az e törvény
szerinti  bejelentés,  illetve  engedély  hiányában  a  képzés  nem szervezhető  meg  és  a  képzés
megszervezésére  engedély  nem  adható.  E  bekezdést  az  adatváltozás  és  a  tevékenység
megszüntetésének  bejelentésére,  valamint  a  tevékenység  folytatásának  megtiltására  is
alkalmazni kell.”]

„2/A. §

(1)  Felnőttképzési  tevékenység  a  szolgáltatási  tevékenység  megkezdésének  és  folytatásának
általános szabályairól szóló törvény szerint bejelentés alapján végezhető.

(2) Ha a felnőttképző
a) a szakképzésről szóló törvény szerinti szakmai képzést vagy – nem szakképző intézményként –
részszakmára felkészítő szakmai oktatást vagy
b) – a belső képzés és jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés kivételével – részben vagy
egészben  az  államháztartás  terhére  nyújtott  költségvetési  támogatásból  vagy  európai  uniós
forrásból megvalósuló oktatást vagy képzést

szervez, e felnőttképzési tevékenységét a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól szóló törvény szerinti engedély alapján végezheti.

(3)  A felnőttképzési  államigazgatási  szerv  felnőttképzési  tevékenységet  bejelentés  és  engedély
nélkül,  a  szakképző  intézmény  a  (2)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  felnőttképzési  tevékenységet
engedély nélkül is végezhet.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. §
Módosítás jellege: módosítás

4. §

[(1)] Az Fktv. 5. § (1) [bekezdés a) pontja ]bekezdése helyébe a következő [af) alponttal egészül
ki:]rendelkezés lép:
[(A felnőttképzési államigazgatási szerv elektronikus nyilvántartást vezet a felnőttképzőkről.
A felnőttképzők nyilvántartása
a felnőttképző)

„af) nyilvántartásból való törlésének időpontját és okát,”]
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„(1) A felnőttképzési államigazgatási szerv elektronikus nyilvántartást vezet a felnőttképzőkről. A
felnőttképzők nyilvántartása

a)  a  szolgáltatási  tevékenység  megkezdésének  és  folytatásának  általános  szabályairól  szóló
törvényben a felnőttképzőre vonatkozóan meghatározott adatokat,
b)  a  felnőttképző  törvényes  képviseletére  jogosult  természetes  személy  természetes
személyazonosító adatát, tisztségének megjelölését és megbízatása lejártának időpontját, valamint
c) a Kormány rendeletében meghatározott további, személyes adatnak nem minősülő adatokat

tartalmazza.”
[(tartalmazza.)]

[(2) Az Fktv. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1)  bekezdés  szerinti  nyilvántartás  az  (1)  bekezdés  a)  pont  ae)  és  af)  pontjában,
valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló  törvényben  meghatározott  adatok  tekintetében  közhiteles  hatósági  nyilvántartásnak
minősül.”]

Módosítópont sorszáma: 4.
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]A bejelentéshez kötött  felnőttképzési  tevékenység[  esetén,  valamint  ],  a
belső képzés és –  ha  jogszabály  a  [képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga
kapcsolódik, a felnőttképző]képzés elvégzése igazolásának más módját határozza meg – a [képzés
elvégzésének  igazolására  a  ]jogszabály  alapján  szervezett  oktatás  és  képzés  [követelményeit
teljesítő, képzésben részt vevő személy részére ]kivételével, a felnőttképző a képzés [elvégzéséről
]elvégzésének igazolására 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: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. §
Módosítás jellege: módosítás

9. §
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Az Fktv. 15. § [(1) és (2) ](1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A felnőttképző
a) a bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén

aa) a képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a zárt
rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének
tervezett időpontjára,
ab) – ha a képzésben részt vevő személy előzetesen írásban vagy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése
szerinti módon megtett jognyilatkozatában annak továbbítását nem tiltotta meg – a képzésben
részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére,
adóazonosító jelére,

b) az engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén
ba) a képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a zárt
rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének
tervezett időpontjára,
bb) a képzési díjra és annak költségviselőjére és
bc) a képzésben részt vevő személyek iskolai és nemek szerinti megoszlására, természetes
személyazonosító adataira, [adóazonosító jelére, ]elektronikus levelezési címére, [továbbá ]
adóazonosító  jelére  és  –  ha  a  képzés  államilag  elismert  szakképzettségre,  illetve
szakképesítésre  készít  fel  –  [a képzésben részt  vevő személy ]lakcímére[  és  – ha azzal
rendelkezik – oktatási azonosító számára]

vonatkozó  adatot  szolgáltat  a  felnőttképzési  államigazgatási  szerv  részére  a  felnőttképzés
adatszolgáltatási  rendszerében.  Az  adatszolgáltatási  kötelezettségnek  legkésőbb  a  képzés
megkezdését, az adatokban bekövetkezett változás esetén legkésőbb az adatváltozás keletkezését
követő harmadik munkanapig kell eleget tenni.

(2) A felnőttképzési államigazgatási szerv az (1) bekezdés szerinti adatokról és a felnőttképző által
kiállított tanúsítványról – a  [(3) bekezdés szerinti tájékoztatás, a ]20. § (1) bekezdése szerinti
ellenőrzés és a pályakövetési rendszer működtetése céljából – elektronikus nyilvántartást vezet, és a
nyilvántartás adatait – az e bekezdésben meghatározott kivétellel – azok keletkezésétől számított
ötödik év utolsó napjáig kezeli. A felnőttképzési államigazgatási szerv a tanúsítványokat tartalmazó
központi nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt
követően pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott vizsgatörzslapok nyilvántartási
adatait törli.

(3)  Az (1)  és  (2)  bekezdés  szerinti  adatok  statisztikai  célra  felhasználhatók  és  statisztikai  célú
felhasználásra  –  személyazonosításra  alkalmatlan  módon  –  átadhatók,  továbbá  a  Központi
Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen
átadhatók és felhasználhatók.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - Fktv. 21/B. § (2) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

13. §

Az Fktv. VI. Fejezete a következő 11/A. alcímmel egészül ki:

„(2)  A  munkaerő-piaci  előrejelző  rendszer  működtetése  céljából  a  [felnőttképző,  az  állami
adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az állami foglalkoztatási szerv, a Központi
Statisztikai  Hivatal  és  a  vállalkozóvá  vagy  önfoglalkoztatóvá  vált  személy  a  ]Kormány
rendeletében meghatározott adatokat, annak adatkezelője  személyazonosításra alkalmatlan módon
térítésmentesen  a  munkaerő-piaci  előrejelző  rendszer  működéséért  felelős  szerv  rendelkezésére
bocsátja.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § - Fktv. 30/A. § (1) bekezdés
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 ]kötelezettsége részeként meghatározott adatok
mellett – a 15. § (1) bekezdése szerint

a)  a  [képzés]képzési engedéllyel  rendelkező  képző  intézmények  nyilvántartásában  szereplő
nyilvántartási számára,
b) a képzés jellegére,
c) a képzési díjra és annak költségviselőjére és
d)  a  képzésben  részt  vevő  személyek  iskolai  végzettség  és  nemek  szerinti  megoszlására,
természetes  személyazonosító  adataira,  adóazonosító  jelére,  valamint  elektronikus  levelezési
címére

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

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § - Fktv. 30/A. § (2) bekezdés záró szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

17. §
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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.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § új 1. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

18. §

Az Fktv.
1.  1.  §  (1)  bekezdés  a)  pont  ab)  alpontjában az „az aa)  alpontba” szövegrész helyébe  az  „a
köznevelési intézmény, a szakképző intézmény és a felsőoktatási intézmény alapfeladatába és az
aa) alpontba” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 10.
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: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § 2. pont
Módosítás jellege: elhagyás

18. §
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Az Fktv.
[2. 2/A.  §  (3)  bekezdésében  a  „Szakképző”  szövegrész  helyébe  az  „A  felnőttképzési
államigazgatási  szerv  felnőttképzési  tevékenységet  bejelentés  és  engedély  nélkül,  a
szakképző” szöveg,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § 3. pont
Módosítás jellege: elhagyás

18. §

Az Fktv.
[3. 5. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „ , vagy a Ptk. szerinti jogi személyek esetén”
szövegrész helyébe a „vagy a jogi személy” szöveg,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § új 6. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

18. §

Az Fktv.
6.  12/A.  §-ában  a  „felnőttképzéshez”  szövegrész  helyébe  a  „felnőttképzési  tevékenységhez”
szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § 15. pont
Módosítás jellege: módosítás

18. §

Az Fktv.
15.  28.  §  (2)  bekezdés  a)  pontjában  a  „nyilvántartásának”  szövegrész  helyébe  a
„nyilvántartásának  –  személyes  adatnak  nem  minősülő  –  adattartalmát,  és  a  felnőttképzők
nyilvántartásának” szöveg, a „személyi és tárgyi” szövegrész helyébe a „folytatásának” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 15.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § új a) és b) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

19. §

Hatályát veszti az Fktv.
a) 3. § (1) és (2) bekezdésében az „és módosítására” szövegrész,
b) 3. § (3) bekezdése,

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

19. §

Hatályát veszti az Fktv.
a) 5. § [(1) bekezdés b), c) ](2) és [e) pontja és ](3) bekezdése,

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § új d) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

19. §

Hatályát veszti az Fktv.
d) 15. § (4) bekezdése,

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 20. §
Módosítás jellege: kiegészítés

20. §

Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Onytv.) 3/A. § (2)
bekezdése a következő 3a. ponttal egészül ki:
(Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv oktatási azonosító számot ad annak az oktatási
azonosító számmal még nem rendelkező természetes személynek, aki)

„3a. felnőttképzési jogviszonyban áll,”

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § nyitó szövegrész
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Módosítás jellege: módosítás

20. §

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

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § - 2018. évi LXXXIX. törvény 7. § (15a) bekezdés a) 
pont aa) 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
a) tanulók és a képzésben részt vevő személyek nyilvántartásából

aa) a (20) bekezdés a) pontja szerinti célból az igénylőre vonatkozóan az 1/A. melléklet II.
rész  1.  pont  a)  alpontjában  meghatározott  adatokból  az  oktatási  azonosító  száma  és
adóazonosító  jele,  az  1/A.  melléklet  II.  rész  1.  pont  [c)–f)  ]d)–g)  és  i)  alpontjában
meghatározott adata és a 2. § a)–j) pontja szerinti adata,

továbbíthatóak a Diákhitel Központnak.”

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § - 2018. évi LXXXIX. törvény 7. § (15a) bekezdés b) 
pont ba) 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), c), d) és [c)]e) alpontjában meghatározott
adata és a 2. § a)–j) pontja szerinti adata,

továbbíthatóak a Diákhitel Központnak.”
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Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § - 2018. évi LXXXIX. törvény 7. § (15a) bekezdés b) 
pont bb) 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

bb) a (20) bekezdés b) pontja szerinti célból az igénylőre vonatkozóan [az]a 3/A. melléklet II.
rész 2. pont d) alpontjában meghatározott adatok,

továbbíthatóak a Diákhitel Központnak.”

Módosítópont sorszáma: 23.
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

bc)  a  (20)  bekezdés  c)  pontja  szerinti  célból  az  igénylőre  vonatkozóan  [az  1/A]a  3/A.
melléklet II. rész 3. pont a) és d) alpontjában meghatározott adatok

továbbíthatóak a Diákhitel Központnak.”

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 21. §
Módosítás jellege: kiegészítés

21. §

Az Onytv. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
1.  az  oktatási  azonosító  szám  igénylésének,  kiadásának,  felhasználásának  és  változás-
bejelentésének szabályait,
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2.  a  pályakövetési  rendszer  működésére,  az  adatszolgáltatás  rendjére,  továbbá  az  oktatási
nyilvántartás működéséért felelős szervnek a pályakövetési rendszer működtetésével kapcsolatos
feladataira vonatkozó részletes szabályokat.”

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 21. §
Módosítás jellege: kiegészítés

21. §

Hatályát veszti az Onytv. 3/A. § (2) bekezdés 2. pont b) alpontja.

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú melléklet B) rész
14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 8. § (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült
költségnek, ráfordításnak minősül különösen:]
„14. a kifizető által viselt olyan oktatás és képzés költsége (ideértve az azzal összefüggő, törvényen
alapuló, az államháztartás valamely alrendszere számára történő kötelező befizetést is), amelyet az
annak  szervezője  jogszabályban  meghatározott  alapfeladata  vagy  felnőttképzési  tevékenysége
keretében szervez és az ahhoz kapcsolódóan a [felnőttképző ]képzés szervezője által kiállított és a
kifizető rendelkezésére bocsátott nyilatkozat tanúsítja, hogy a jogszabályban előírt adatszolgáltatási
[kötelezettséget]kötelezettségét teljesítette;”

Indokolás

1. A törvényjavaslat  16.  §  (3)  bekezdésével  összefüggésben  –  a  jogalkotásról  szóló  2010.  évi
CXXX.  törvény  5.  §  (2)  bekezdés  c)  pontjára  tekintettel  –  értelmező  rendelkezésként
meghatározásra kerül a felhatalmazó rendelkezésben szereplő komplex felzárkózási képzés fogalma
úgy, hogy az figyelemmel van az érintett jogrendszeri terminológia megfelelő tartalommal történő
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alkalmazására. 
2. A módosítás  a  törvényjavaslat  3.  §-ának  az  Fktv.  2/A.  §  (4)  bekezdését  érintő  módosítása
elhagyására  irányul  és  ezzel  összefüggésben  a  jogszabály  alapján  szervezett  oktatás  és  képzés
tekintetében,  ha  annak  megszervezése  külön  engedélyhez  köti,  előírja,  hogy  a  felnőttképzők
nyilvántartásába  történő  felvételhez  akkor  is  csak  bejelentés  szükséges,  ha  egyébként  maga  a
felnőttképzési tevékenység – a szakmai képzés kivételével – az Fktv. alapján engedélyköteles lenne.
A módosítás ekként az elhagyásra javasolt normatartalmat más jogpolitikai eszközzel valósítja meg
az Fktv. 2/A. § (2) bekezdés b) pontjában és egyúttal a törvényjavaslatnak az Fktv. ezen §-át érintő
módosításait is egy módosító rendelkezésbe foglalja. 
3. A módosítás pontosítja a felnőttképzők nyilvántartásának törvényi szabályozási szintet igénylő
adatkörét. 
4. A 2. módosító ponthoz kapcsolódóan a módosítás előírja, hogy a jogszabály alapján szervezett
oktatás  és képzés  esetében sem kell  tanúsítványt  kiállítani,  ha a  jogszabály a képzés elvégzése
igazolásának más módját határozza meg. 
5. Az  oktatási  azonosító  szám  egységes  biztosítása  és  funkciója  betöltése  hatékonyságának
garantálása érdekében a módosítás meghatározza, hogy a felnőttképzésben részt vevő személynek is
kell oktatási azonosító számmal rendelkeznie. A képzésben részt vevő személy oktatási azonosító
száma  egyrészt  a  felnőttképzés  adatszolgáltatási  rendszerében  való  ilyen  azonosítóval  történő
nyilvántartását, másrészt az oktatási nyilvántartás szakrendszerei közötti célhoz kötött adatátadás
megvalósítását biztosítja. Emellett az Fktv. 11. § (2) bekezdés d) pontjának az elégedettségmérésre
vonatkozó  részének  a  törvényjavaslat  19.  §  c)  pontjával  történő  hatályon  kívül  helyezéséhez
kapcsolódóan a módosítás kezeli  az Fktv.  15.  § (3) bekezdés e) pontjával való összefüggést is.
Ennek  keretében  a  jogalkotó  egyértelművé  teszi,  hogy  az  elégedettségmérés  elvégzése  a
felnőttképző hatásköréből átkerül az objektív mérési szempontokat jelentő, közvetlenül a képzésben
részt vevő személy tekintetében megjelenő lehetőséggel. 
6. Kodifikációs pontosítás. 
7. Nyelvhelyességi és kodifikációs pontosítás. 
8. Lásd a T/10313/2/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
9. A módosítás  egyértelművé teszi,  hogy az  oktatási  intézmény által  törvényben meghatározott
alapfeladata  keretében  ellátott  tevékenység  nem  minősül  felnőttképzési  tevékenységnek.  A
módosítás az Fktv.-nek – a törvényjavaslat 18. § 1. pontjával módosított – 1. § (2) bekezdésével
függ  össze,  amely  ágazati  jogszabály  számára  lehetővé  teszi  az  Fktv.-től  való  eltérést.  Az  e
módosító  pont  szerinti  módosítás  ezt  az  eltérést  emeli  ki  az  oktatási  rendszer  három  eleme
(köznevelés, szakképzés és felsőoktatás) tekintetében annak érdekében, hogy jogértelmezési zavart
az érintett törvények együttes értelmezése ne okozzon. 
10. A 2. módosító ponthoz kapcsolódó kodifikációs pontosítás. 
11. A 2. módosító ponthoz kapcsolódó kodifikációs pontosítás. 
12. A 3. módosító ponthoz kapcsolódó kodifikációs pontosítás. 
13. A  törvényjavaslat  7.  §-ával  összefüggésben  a  felnőttképzési  szerződéssel  létrejövő
felnőttképzési  jogviszony  tárgyára  vonatkozóan  az  értelmezett  fogalommal  azonos  megjelölés
biztosítására irányuló kodifikációs pontosítás. 
14. A 3. módosító ponthoz kapcsolódó módosítás, amely a felnőttképzők nyilvántartásának törvényi
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szabályozási  szintet  nem  igénylő  adattartalma  meghatározására  ad  a  Kormány  számára
felhatalmazást. 
15. A módosítás – a 3. módosító ponthoz kapcsolódóan a törvényjavaslat 4. §-ával összefüggésben –
egyértelművé  teszi,  hogy  a  felnőttképzési  tevékenység  végzésére  vonatkozó  bejelentés,  illetve
engedély  módosítása  nem  értelmezhető,  a  felnőttképzők  nyilvántartásában  szereplő  adatok
tekintetében azok olyan megváltoztatására van lehetőség, ami a bejelentésre, illetve az engedélyre
nem hat ki. 
16. A módosítás – a 3. módosító ponthoz kapcsolódóan a törvényjavaslat 4. §-ával összefüggésben –
egyértelművé  teszi,  hogy  a  felnőttképzési  tevékenység  végzésére  vonatkozó  bejelentés,  illetve
engedély  módosítása  nem  értelmezhető,  a  felnőttképzők  nyilvántartásában  szereplő  adatok
tekintetében azok olyan megváltoztatására van lehetőség, ami a bejelentésre, illetve az engedélyre
nem hat ki. 
17. Az 5. módosító ponthoz kapcsolódó kodifikációs pontosítás. 
18. A törvényjavaslat 9. §-ával összefüggő módosítás, amely az oktatási nyilvántartásról szóló 2018.
évi  LXXXIX.  törvénnyel  –  az  oktatási  azonosító  szám  kiadása  tekintetében  –  a  jogrendszeri
koherenciát biztosítja. 
19. A 18. módosító ponthoz kapcsolódó kodifikációs pontosítás.
20. A törvényes  képviselő  adatai  nem  szükségesek,  mert  nem  történik  hitelfolyósítás  kiskorú
részére, ezért pontosításra kerül az adatkör. A szakképző intézmények adatait szükséges a Diákhitel
Központ  Zrt.  rendelkezésére  bocsátani.  A jogviszony  szünetelés  időszakára  hitel  nem  vehető
igénybe, ezért szükséges az adattovábbítást ebben az adatkörben lehetővé tenni. 
21. A hiteligénybevétel esetén vizsgálni szükséges, hogy a felnőttképzést a hitelfelvevő elvégezte a
hitel további folyósítása érdekében. 
22. Kodifikációs pontosítás. 
23. Kodifikációs pontosítás. 
24. A törvényjavaslat  9.  §-ával  összefüggő  módosítás,  amely  az  oktatási  azonosító  számhoz
kapcsolódó  felhatalmazó  rendelkezés  szükséges  törvényi  alapját  teremti  meg  a  jogrendszeri
koherencia biztosítása érdekében. 
25. A továbbiakban nincs szükség a szakképzés információs rendszere keretében a felnőttképzés
külön  kiemelésére,  figyelemmel  arra,  hogy  –  az  5.  módosító  ponthoz  kapcsolódóan  a
törvényjavaslat 9. §-ával összefüggő módosításként – a 18. módosító pont megszövegezése oktatási
intézménytől függetlenül határozza meg a felnőttképzésben részt vevő személy oktatási azonosító
számmal  való  nyilvántartását.  Ennek  megfelelően  a  módosítás  –  a  jogrendszeri  koherencia
biztosítása érdekében – tartalmazza a szükségtelen rendelkezés elhagyását.
26. Az  1.  módosító  ponttal  összefüggésben  a  hatálybalépést  megállapító  rendelkezés  a
törvényjavaslat 16. § (3) bekezdésének hatálybalépésével azonosan. 
27. A módosítás egyértelművé teszi, hogy nemcsak felnőttképző, hanem az oktatási intézmény által
törvényben meghatározott  alapfeladata  keretében végzett  oktatáshoz,  képzéshez kapcsolódóan is
lehetőség van az ilyen kifizetés ráfordításként történő elszámolására. 
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