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Étkeze tt :
Az Országgyűlés oktatási, tudományos é s

kutatási bizottsága

TI
1 C 5(2-0

2012 Júl. 0 4 .

Bizottsági módosító íavaslat

Kövér László ú r

az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX.30.) OGY határozat 94. § (1)
bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a nemzeti felsőóktatásról szóló 2011 . évi CCIV .
törvény módosításáról szóló T/7668. számú törvényjavaslathóz az Oktatási, tudományos és
kutatási bizottság a következő

módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. A törvényjavaslat 5 . §-ának a következő módosítása javasolt: .

»5 . § Az Nftv . 39. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló döntés alapján, a
beiratkozással jön létre. A beiratkozást megelőzően a 15. § (2)-(6) bekezdésbenmeghatározott
képzésbenrészt vevő hallgatóval [— a Kormány által meghatározott feltételekkel —]
hallgatói szerződést kell kötni. A hallgatói szerződések nyilvántartásáért felelős szerv által
nyilvántartott személyes adatokat, az adatkezelés célját, időtartamát, továbbításának feltételei t
az S. melléklet tartalmazza. '

2. A törvényjavaslat a következő 8. §-sal egészül ki, egyidejűleg a további szerkezeti
egységek számozása értelemszerűen módosul :

(1) Az Nftv. akövetkező 28/A. alcímmel egészül ki :

„28/A. Ahallgatóiszerződés”

48/A. § A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató ahalhatóiszerződésalapján -a 48/B.
§-banmeghatározottakra figyelemmel - köteles :

a) az általa folyatott . magyar állami (rész ösztöndíjjal támogatott képzésen a felsőoktatási
intézmény által azNftv. 48.ő (4)bekezdésére tekintettelmeghatározott tanulmányi idő alatt,
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de legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő
másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet, és

b) az oklevél megszerzését követő húszéven belül az általa állami (rész)ösztöndijjal
folytatott tanulmányok ideje kétszeresének megfelelő időtartamban magyar joghatóság alatt
állb	 munkáltatónál	 társadalombiztosítási	 jogviszonyt	 eredményező munkaviszonyt ,
munkavégzésre irán ló e éb 'o~viszon létesíteni fenntartani vaj ma ar 'othatósá _
alatt vállalkozási tevékenységet folytatni (a továbbiakban : hazai munkaviszony) ,

c) átalányként megfizetni a hallgató adott képzésére tekintettel a Magyar Állára álta l
folyósított 48/C . $ (I) bekezdés a) pontja szerinti állami ösztöndíj 5(%-ának megfelelő
összeget a Magyar Államnak, ha az a) pontban meghatározott határid őn belül nem szerzi meg
a magyar állami (rész)ösztőndíjjal támogatott képzésben az oklevelet, vagy

d) visszafizetni a hallgató adott képzésére tekintettel a Magyar Állam által folyósított 48/C .
§ (I) bekezdés a) pontja szerinti állami ösztöndíjnak a visszatérítés esedékessé válásána k
naptári félévét megelőző utolsó napon érvényes iegybanki alapkamatot három százalékpontta l
meghaladó kamattal megnövelt összegét a Magyar Államnak, ha az oklevél megszerzésé t
követően nem létesít, nem tart fenn a b) pont szerint hazai munkaviszonyt .

488.

	

1 A 48/A.

	

b . ont ában me határozott kötelezettsé több részletben is
teljesíthető .

(2) Amennyiben a magvar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a hallgatói jogviszonyána k
fennállása alatt a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésében finanszírozás i
formát vált, és önköltséges formában folytatja a tanulmányait az adott képzésen, a 48/A . 'b)-
d) pontjaiban meghatározott kötelezettségek csak a magyar állami (rész)ösztöndíjja l
támogatott időszakra vonatkozóan terhelik.

(3ZA szomszédos államokban élő mag arokról szóló törvény hatálya alá tartozó személv a
48/A. • b . ont ában me határozott kötelezettsé e# a származási orszá ában is tel' esítheti .

(4) A hitéleti képzésben részt vev ő magyar állami (rész)ösztöndíias hallgatót a 48/A.§ b)és
cl)pontjaiban foglalt kötelezettségek nem terhelik.

(5 A hazai munkaviszony idő tartama teljesítésének számításakor a Magyarországon
önkéntes katonai szolgálat alapján fennálló, valamint a szomszédos államokban él ő
mai arokról szóló törvén fiatál a alá tartozó személ esetében a származási országi ában
teljesített,	 társadalombiztosítási	 jogviszonyt	 eredményező 	 munkavégzésre	 irányuló
fogviszonyt kétszeres mértékben kell figyelembe venni .

(6) Az ezen alcímben meghatározottakat alkalmazni kell az önköltsé es képzésről állami
rész ösztöndí"al támogatott képzésre átsorolt valamint a mai ar állami rész ösztöndí"a l

támogatott képzésre álvétel alapján hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatóra is .
(7) Ha a hallgató párhuzamos képzésben folytatja tanulmányait, vagy egymást követ ően

több oklevelet szerez, a 48/A. §b)ésd)pontja szerinti kötelezettséget az első oklevé l
megszerzésének időpontjától kell számítani, és képzésenként teljesíteni kell .

(8) A 48/A. § a) pontjában meghatározott kötelezettség a szakváltást nem korlátozza .
Szakváltás esetén a szerződés teljesítése szempontjából az újabb szak képzési ideje irányadó .

48/C. § (1) A hallgatói szerz ődés alapján a Magyar Állam köteles :_
a) a hallgató által az adott képzésben igénybe vett támogatási id ő alatt, de legfeljebba

hallgatói jo viszonyának megszűnéséig a magyar állami (rész ösztöndíjas hallgatóra
tekintettel biztosítani a felsőoktatási intézménynek a hallgató magyar állami (rész)ösztöndíjja l
támogatott képzésének költségeit (a továbbiakban: állami ösztöndíj),

b) foglalkoztatáspolitikai eszközrendszerére támaszkodva törekedni arra, hogy a magyar
állami (rész)ösztöndíias hallgató számára a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott
képzés befejezését követően megfelelő munkalehetőség_et biztosítson.

(2) Az állami ösztöndíj mértéke az adott felsőoktatási intézményben a hallgató által magya r
állami (rész)ösztöndíjial támogatott formában igénybe vett aktív félévekre - külön
jogszabályban meghatározott keretek között a fels őoktatási intézmény által - megállapítot t
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önköltségek összege. Ezen alcírn vonatkozásában azon félév minősül aktív félévnek, amelyre
amagyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató bejelentkezett ;

(3) A magyar állami részösztöndíjas halható esetében az állami ösztöndíi adott félévr e
számított összege az azonos képzésen tanulmányokat folytató magyar állami ösztöndíjas
halható u anazon félévére mei álla .ított állami ösztöndiának ötven százaléka.

(4) Amennyiben a hallgató olyan képzésen folytat tanulmányokat magyar állam i
frészlösztöndíiial támogatott formában, melyet az adott intézmény önköltséges formában nem
indított,	 a	 (3)	 bekezdésében meghatározott számításokat az adott képzésre má s
intézményekben megállapított önköltségek közül a legalacsonyabb figyelembevételével kel l
elvégezni .

48/D.§ (1) A hallgatói szerződés tartalmazza a 48/A-48/C. §-ban foglalt feltételeket .
(2) Az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolt jelentkezőnek a hallgató i

szerződések nyilvántartásáért felelős szerv a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak
szabályairől szóló kormányrendeletben meghatározott besorolási döntésében tájékoztatja az
állami (rész)ösztönd jjal támogatott képzéshez kötődő hallgatói jogviszony létesítésének
feltételeiről, és egyidejűleg megküldi az ezen alcímben meghatározott feltételeket és a
besorolt jelentkező adatait tartalmazó szerződéstervezetet .

(3) A hallgatói szerződéskötés a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozási eljárás
része .

f4) A hallgatói szerződést a felvételt nyert jelentkezővel a Magyar Állam nevébena
hallgatói szerződések nyilvántartásáért felelős szerv köti meg.,

(5) A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az általa aláírt hallgatói szerződés egy
eredeti példányát nyolc napon belül köteles megküldeni	 a hallgatói	 szerződések
nyilvántartásáért felelős szerv számára .

48/E.§ (1) A hallgatói szerz ődés aláírásával a felvételt nyert jelentkez ő hozzájárul ahhoz ,
hogy azon felsőoktatási intézmény, mellyel a felvételt nyert jelentkez ő hallgatói jogviszonyt
létesít, az aláírt hallgatói szerződés egy eredeti példányát megőrizze, valamint az abban
foglalt adatokat a hallgatói jogiszonya fennállása alatt kezelje .

f2) A hallgatói szerződés aláírásával a felvételt nyert jelentkező vállalja, hogya
szerződésben meghatározott adatokat, valamint a hallgatói szerződésben meghatározott
kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, ellen őrzése érdekében szükséges adatokata
hallgatói szerződések nyilvántartásáért felel ős szerv számára a hallgatói szerződésben
meghatározott módon szolgáltatja, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatói szerz ődések
nyilvántartásáért felel ős szerv a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésével és a
foglalkoztatási útjával összefiiggő személyes és jogviszonyára vonatkozó adatait a szerződés
megszűnéséig kezelje .

(3) A hall atói szerződés aláírásával a felvételt nyert jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy
amennyiben nem szolgáltatja a (2) bekezdésben meghatározott adatokat, vagy azo k
ellenőrzése szükségessé válik, a hallgatói szerződések nyilvántartásáért felelős szerva
hallgatói szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítésének nyomon követése,
ellenőrzése érdekében a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervét ől,a
munkaügyi központoktól és kirendeltségektől, a Magyar Államkincstártól, az országos
egészségbiztosítási szervtő l, a nyugdíj_biztosítási igaz ag tósá szervétő l, az adóhatóságtól,
valamint a lakóhelye szerinti helyi önkormányzatoktól beszerezze a magyar állam i
(rész ösztöndíjas hallgatóra vonatkozó alábbi adatokat :

a) természetes személyazonosító adatok ,
b) lakcímre (lakóhely és tartózkodási hely) vonatkozó adat ,
c) a hazai munkaviszony(ok) létesítésére és id ő tartamára vonatkozó adat,
d1a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvénybe n

meghatározott álláskeres őként n ilvántartásba vételre valamint álláskeres őként eltöltött
időtartamra vonatkozó adat,
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e terhessé i . ermeká* i se él re o osultsá ra valamint ennek id őtartamára vonatkozó

_aaá

. Q gyermekgondozási segélyre jogosultságra, valamint ennek idő tartamára vonatkozó adat,
g) gyermekgondozási díjraLgosuítságra, valamint ennek időtartamára vonatkozó adat,
h) megváltozott munkaképességre, valamint ennek id őtartamára vonatkozó adat,
i) a nyugdíjkorhatár elérésére vonatkozó id őpont .
(4) A hallgatói szerződés aláírásával a felvételt nyert jelentkező hozzájárul ahhoz, hogya

hallgatói szerződések nyilvántartásáért felel ős szerv az ezen alcímben meghatározott jogainak
érvényesítése és kötelezettségeinek teljesítése során elektronikus úton is tarthassa a
kapcsolatot vele.

48/F. 1 A hallatói szerződés határozatlan időre 'ön létre .
(2) A halhatói szerződés megszűnik, amennyiben a magyar állami (rész)ösztöndíja s

hallgató szerződéses kötelezettségét termesítette vagy annak teljesítése alólezenalcímben
meghatározottak szerint mentesült .

48/G. § A felsőoktatási intézmény gondoskodik
a) a magyar állami (rész)ösztöndíias hallgatója vonatkozásában az aláírt hallgatói szerződés

egy példányának átvételérő l, a hallgatói jogviszony fennállása alatti megőrzésérő l,
b az állami rész ösztöndí"al támo atott ké•zéshez kötődő hall atói 'o viszon létesítése

tényének, valamint az oklevél megszerzése id őpontjának a tanulmányi adminisztráció s
nyilvántartásban történő rögzítésérő l ,

c) a b)pontban meghatározott adatoknak a hallgatói szerz ődések nyilvántartásáért felel ős
szerv részére történő szolgáltatásáról .

48/H.§ A hallgatói szerződések nyilvántartásáért felel ős szerv a magyar állami
(rész)ösztöndíjas hallgató vonatkozásában nyilvántartj a

g) a megkötött hallgatói szerződéseket és az azokban foglalt adatokat ,
b) a _magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató minden megkezdett, magyar állami

(rész)ösztöndíijal támogatott képzésére vonatkozóan
ba)az adott képzés elvégzéséhez igénybe vett aktív félévek számát és az adott félévekr e

megállapított önköltséget ,
bb)a tanulmányok megkezdésének és az oklevél megszerzésének időpontját,
c) az igénybe vett állami ösztöndíjnak az adott félév lezárását követő , aktuális összegét.
48/I.§ (I) A hallgatói szerződések nyilvántartásáért felelősszerva nyilvántartása alapjána

magyar állami részösztöndíjas halhatóval évente közli az általa igénybe vett állami
ösztöndíj aktuális összegét.

(2)	 A	 hallgatói	 szerződések	 nyilvántartásáért	 felelős	 szerv a magyar állami
(rész)ösztöndíjjal támogatott képzés befejezésének, vagy ha a magyar állami (rész)ösztöndíja s
hallgató az adott képzést nem felezi be, a hallgatói jogviszony megszűnésének időpontjától
számított hatvan napon belül közli a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóval az adot t
képzésen általa igénybe vett állami ösztönd j teljes összegét . Ezen alcím alkalmazásábana
képzés befejezésének időpontja az adott képzésben a végbizonyítvány kiállításának napja .

48/J. § (I) A hallgatói szerződések nyilvántartásáért felelős szerv a hallgatói szerződés
hatálya alatt nyomon követi a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató foglalkoztatás i
útfát .

(2)	 A	 hallgatói	 szerződések	 nyilvántartásáért	 felelős	 szerv a magyar állami
(rész)ösztöndíjjal 	 támogatott	 képzés	 befejezésének	 vagy	 a	 hallgatói	 jogviszony
megszűnésének időpontjától évente közli a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóval a
hallgatói szerződésben vállalt kötelezettség alapján az állami ösztöndíj összegét vagy abbóla
még hátralévő részt.

48/K. $ Az oklevélszerzés és a hazai munkaviszony nyilvántartásával, az állami ösztöndíj
utólagos visszatérítési kötelezettségével és a mentességek megállapításával kapcsolato s
feladatokat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szól ó
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törvény alkalmazásával első fokon a hallgatói szerződések nyilvántartásáért felelős szerv,
másodfokon az oktatásért felel ős miniszter látja el .

48/L. _§ A hazai munkaviszony idő tartamába beleszámít
a) a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási segély és a gyermekgondozási dí j

folyósításának időtartama,
b) az az időszak, amely alatt a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a foglalkoztatá s

elősegítésérő l és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott álláskeres ő és
járadékra jogosult .

48/M.	 (1) Mentesül a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a hallgatói
szerződésben a 48/A .	 a)és c) pontja alapján vállalt kötelezettség alól, ha három gyermeke t
szül .

(2) Mentesül a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a hallgatói szerz ődésbena
48/A. § c) pontja alapján vállalt kötelezettség alól, ha halmozottan hátrányos helyzet ű .

3 Mentesül a volt mai ar állami rész ösztöndfas hallató a hallatói szerződésben a
d ont'a ala .'án vállalt kötelezettségi e része alól ha a visszafizetési időszak alatt

hazai munkaviszonyt létesít, tart fenn annak időtartamával arányosan.
48/N. 1 A hall atói szerződések n ilvántartásáért felelős szerv a volt ma . ar állami

(rész)ösztöndíjas hallgató kérelmére a hallgatói szerződésben a 48/A. $a)pontja alapján
vállalt kötelezettség teljesítésének felfü esztését engedél eezl~eti

aJa külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmánvokra ,
b)	 nyelvvizsga-bizonyítvány	 megszerzése	 érdekében	 felnőttképzésben	 folytatott

tanulmányokra
tekintettel .

2 A szünetelés lefel'ebb két alkalommal összesen lefel'ebb két év időtartamra
engedélyezhet ő , feltéve, hogy a m gyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató igazolja, hog y

a) a külföldi felsőoktatási intézmény és a külföldön folytatott tanulmányok az adott állam
joga	 szerint felsőoktatási intézménynek és felsőfokú képzésnek számítanak ,

b) az oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsg_a-bizonyítvány megszerzése érdekében
folytatott tanulmányait felnőttképzésijogviszonyban vézi .

(3) A hallgatói szerződések nyilvántartásáért felelős szerv a volt magyar állami
{rész ösztöndíjas hallgaatót kérelmére a hall ag, tói szerződésben a c) pontja alapján
vállalt kötelezettség teljesítése alól mentesítheti, ha a hallgató hazai munkaviszonyt létesít é s
az el nem végzett szakra irányadó képzési id ő kétszeresének megfelelő időtartamban
fenntartja .

48/O. (1) A hallgatói szerződések nyilvántartásáért felelős szerv a volt magyar állami
(részösztöndíjas hallgatót, kérelmére a hallgatói szerződésben a 48/A . § a) pontja alapján
vállalt kötelezettség alól mentesítheti, ha a hallgató az oklevelét tartós betegsége, balesete ,
szülés miatt nem képes megszerezni .
0	 A hallgatói szerződések nyilvántartásáért felelős szerv a volt magyar állami

(rész)ösztöndíjas hallgatót, kérelmére a hallgatói szerz ődésben a 48/A.§b)-d) pontjai alapján
vállalt kötelezettség vagy annak egérésze teljesítése alól mentesítheti, ha a hallgató a
kötelezettségét

a) megváltozott munkaképességére tekintettel ,
b) tartós betegsége, balesete, szülés.,
c) kettő vagy több gyermek nevelésére tekintette l

nem képes teljesíteni .
(3Z A (22 bekezdés c) pontjában meghatározott kedvezményt a hallgatói szerződések

nyilvántartásáért felel ős szerv ugyanazon gyermekekre tekintettel csak az egyik szül ő számára
engedélyezheti .

48/P. • 1 Amenn iben a halltatói szerződések n ilvántartásáért felelős szerv meálla .ít a
hogy a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató visszatérítési kötelezettsége fennáll, err ő l
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határozatot hoz. A visszatérítendő állami ösztöndíj összegét a határozat jogerőre emelkedését
követő harmincadik napig kell megfizetni (esedékesség) . ,

2 A 1 bekezdésben me határozott határozatnak - a közi _ az _atási hatósáli el' órás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényjltal előírt kötelező tartalmi elemeken kívül-
tartalmaznia kell

a) a visszatérítendő állami ösztöndíj összegét, annak kiszámítási módjával együtt ,
b) a részletfizetés feltételeire és a részletfizetés kérelmezésének módjára vonatkoz ó

tájékoztatása
c az igény érvényesítésének mórmára vonatkozó tájékoztatást .
3 Az állami ösztöndF va% annak e_ része visszatérítését a volt ma_ ar állam i

(rész)ösztöndíjas hallgatót foglalkoztató munkáltató vagy más személy — a hallgató i
szerződések nyilvántartásáért	 felelős	 szervhez intézett	 nyilatkozat benyújtásával	 -
átvállalhatja.

(4) A visszatérítési kötelezettség személyhez köt ődő kötelezettség, mely nem terhelia
hagyatékot .

48/x . * A volt ma_ ar állami rész ösztöndíjas hall ató kérelmére a hall atói szerződések
nyilvántartásáért felelős szerv

a) ötmillió forint alatti összegű állami ösztöndíj visszatérítési kötelezettsége esetén
legfeljebb tíz évre szóló ,

b ötmillió forint feletti összeállami ösztöndi' visszatérítési kötelezettsé_e esetén
legfeljebb tizenöt évre szól ó
részletfizetést engedélyezhet .

48/R. § (1) A hallgatói szerződések nyilvántartásáért felelős szerv a visszatérítés i
kötelezettség összesét megállapító jogerős határozatot a Magyar Államot megillető igény
érvén esítéséhez szüksé es adatokkal e "tt me _ küldi az állami adóhatósa . nak a
visszatérítendő összeg behajtása érdekében, ha a joger ősen megállapított visszatérítés i
kötelezettséget a volt magyar állami (részZösztöndíias hallgató, vagy a 48/P. § (3) bekezdése
szerint azt tőle átvállaló személy az átvállalt összeg erejéi g

a) határidőre nem teljesíti, é s
b a volt mai ar állami rész ösztöndí'as hallatö részletfizetési vaj e törvén ben

meghatározott más kérelmet nem terjesztett elő , vagy az e kérelmek tárgyábanhozott jogerő s
döntésben foglaltaknak határid őre nem tesz eleget.

(2) Az állami adóhatós 	 a visszatérítési	 kötelezettség érvényesítésére folytatott
végrehajtási eljárásában a végrehajtási Togot az ingatlan-nyilvántartásba a Magvar Állam
javára jegyezteti be .

48/S. § A 48/A. § c)-d) pontja alapán teljesített befizetés a központi költségvetés bevételét
képezi ."

,(2) 	 Az Nftv. 108 . §-a a következő 7a. ponttal egészül ki :
(E törvény alkalmazásában,j

hallgatói szerződés : a Magyar ~lllam és a magyar állami (rész ösztöndii}al
támo_atott ké .zésre besorolást n ert halható 	 között a 28/A. alcím szerinti tartalommal
létrejövő szerződés,"

(3) Az Nftv . 108 .$-a a következő 23a. ponttal egészül ki :
(E törvény alkalmazásában )
„23a. magyar állami (rész)ösztöndíjas)ösztöndij'as hallgató : amagyar állami ösztöndíjjal, vagya
magyar állámi részösztöndíj] l támogatott hallgató

(4) AzNftv.108. -a a következő 23b. ponttal egészül ki :
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(E törvény alkalmazásában :)
„23b.magyar állami (résJösztöndíüal támogatott képzés :a felsőoktatásban a magyar

állami ösztöndíjjal vagy a magyar állami részösztöndíjial támogatott képzés .'

3 . A törvényjavaslat 22. §-a a következők szerint módosul :

„22. Az Nftv. 109. § helyébe a következő rendelkezés lép :

„109. (1) Ez a törvény – a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012 . január 1-jén

lép hatályba .

(2) 1-9 ., 11-4J6_42:53 ., 55-69. §, a 72-[108]107. §, a 108 . § 1-7. pont, 8-23 . pont, 24-44pont ,

a 110 . § (1) bekezdés 2-11 ., 13-18., és 20., 22., valamint 24-27. pont, a 110. (2)-(4)

bekezdés, a 111 . § (1)-(5) bekezdés, a 112-114. §, a 115. § (1)-(4) bekezdés és (6)-(7)

bekezdés, 117 . § (1)-(4) és (6) bekezdés, a 118-119 . §, a 120 . § (1) bekezdés, az 1-4 . melléklet

2012. szeptember 1-jén lép hatályba .

(3) A 10. §, 54. §, a 110. § (1) bekezdés 1 ., 12., 21 . pontja 2012. július 31-én lép hatályba.”

4. A törvényjavaslat 35. §-a a következ ők szerint módosul :

„35 . §

(1) Ez a törvény — a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel -- 2012. július 30-án lép

hatályba

[(2) Az 1-10. 12-13. §, 16-21. §, 23-32. § 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.] (2) Az 1 -

7. 9-11 . §, 13-14 . §, 17-22 . §, 24-33 .* 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 8 . § 2012. augusztus 1-jénléphatályba .

[(3)](4) Ez a törvény 2012 . szeptember 2-án hatályát veszti . ”

Indokolás

Az Alkotmánybíróság 2012 . július 3-án kelt határozata szerint nem lép hatályba a Nftv . 39 . §
(3) bekezdésének egyes rendelkezése, másrészt az AB megsemmisítette az Nftv . 110. § (1)
bekezdés 23 . pontja és a 111 . § (6) bekezdésében foglalt egyes rendelkezéseket, továbbá a
hallgatói szerződésről szóló 2/2012. (1 .20.) kormányrendeletet.
A határozat folytán szükségessé vált a hallgatói szerződést szabályozó kormányrendeleti
(2/2012 . (1.20.)) rendelkezések törvényi szintre emelése . A javasolt kiegészítés tartalmilag
megfelel a hallgatói szerződésrő l szóló 2/2012 . (I .20.) kormányrendelet rendelkezéseinek, így
a 2012/2013. tanévre jelentkezők a hallgató szerződés feltételeit 2012 . januárjában, a
jelentkezési határidőt megelőzően megismerhették. A szabályozás megismerésére a megfelel ő
idő rendelkezésre állt, a tartalmilag a kormányrendelettel azonos törvényi szabályozás err e
tekintettel nem tekinthető visszamenő leges hatályúnak .
A doktorandusz ösztöndíjas hallgatókra a szabályozás nem vonatkozik .
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Budapest, 2012 . július 4 .

Pokorni Zoltán

a bizottság elnöke

8


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8

