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Összegző jelentés

az egyes törvényeknek a felnőttképzési tevékenység ösztönzésével összefüggő
módosításáról szóló törvényjavaslathoz (T/10313.) benyújtott,

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2020.  május  28-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A  módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  Bizottság  kormánypárti  tagjainak
javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat  általa  támogatott  pontját,  valamint  az  általa  megfogalmazott  módosítást  tartalmazó
összegző módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2020. május 28-án lezárta.

Budapest, 2020. május 28.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az egyes törvényeknek a felnőttképzési tevékenység ösztönzésével összefüggő
módosításáról szóló T/10313. számú törvényjavaslathoz benyújtott, T/10313/2. számú

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítés:
Fktv.: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/10313/2/1.
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.”

T/10313/2/1., 7. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 7. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
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- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/10313/2/2.
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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/10313/2/3.
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.”
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/10313/2/4.
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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/10313/2/5.
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.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/10313/2/6.
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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/10313/2/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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

T/10313/2/1., 7. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 7. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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