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Módosító javaslat

Dr. Kövér László

az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága az egyes házszabályi
rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX. 30 .) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1)
bekezdése alapján az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény
megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló T/9401. számú
törvényjavaslathoz (a továbbiakban : törvényjavaslat) a következő

módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 65 . §-a a következők szerinti (5) bekezdéssel kiegészül (a § ezt
követő bekezdéseinek számozása ennek megfelel ően módosul) :

-(5) Az Nftv . 39. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lén :

„(5) Felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre, mesterképzésre és osztatlan képzésre történ ő
jelentkezés esetében a felvételről a felsőoktatási intézmény a jelentkezők teljesítménye, az
adott intézményre megállapított maximális hallgatói létszám szakos hallgatói kapacitása.,
valamint a jelentkezők által összeállított jelentkezési sorrend figyelembevételével - a
mesterképzés kivételével - országosan egységes rangsorolás alapján dönt . A rangsorolásróla
felsőoktatási	 információs rendszer működéséért	 felelős	 szerv	 besorolási	 döntésse l
gondoskodik. A jelentkezőt magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre állami
felsőoktatási intézménybe, valamint - nemzetközi szerződés, a 92. § és a 94. § szerinti,a
Kormány vagy a miniszter által kötött megállapodás alapján, az abban meghatározot t
feltételekkel - egyházi, illetve magán fenntartású fels őoktatási intézménybe lehet besorolni ,
felvenni . A jelentkező egy felvételi eljárásban egy képzésre nyerhet felvételt .

(6) Szakirányú továbbképzésre és doktori képzésre történő jelentkezés esetében a felvételről
a felsőoktatási intézmény a jelentkezők teljesítménye, és a felvehető létszám, valamint adott
intézményre megállapított maximális hallgatói létszám szakos hallgatói kapacitása, továbbáa
magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre felvehet ő létszám figyelembevételével,a
jelentkezők intézményi rangsorolása alapján dönt. Magyar állami (rész)ösztöndíjjal
támogatott képzésre állami felsőoktatási intézménybe valamint - nemzetközi szerződés,a
92. & és a 94. $ szerinti, a Kormány vagy a miniszter által kötött megállapodás alapján, a z
abban meghatározott feltételekkel - egyházi, 	 illetve magán fenntartású felsőoktatási
intézménybe lehet felvenni.'



2. A törvényjavaslat 65. § (8) bekezdése a következők szerint módosul :

„(8) Az Nftv . 46. § (3)	 és(4)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) A magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató képzésének jogszabályban
meghatározott teljes költségét, a magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgató képzés i
költségének a felét az állam, az önköltséges képzés költségeit a hallgató viseli . A magyar
állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre tekintettel a hallgatói szerz ődések
nyilvántartásáért felel ős szerv által megállapított visszafizetési kötelezettség adók módjára
behajtandó köztartozás . Bármely képzési ciklusban, felsőoktatási szakképzésben, szakirányú
továbbképzésben részt vev ő hallgató lehet magyar állami (rész)]ösztöndíjjal támogatott ,
függetlenül annak munkarendjétől .
(4)A miniszter évente – a 39 . §(5)és(6)bekezdésében megállapított keretek között –

határozattal állapítja meg azt, hogy mely, a fels őoktatási intézmények által folytatott szako s
képzésen vehető igénybe magyar állami (rész)ösztöndíj . A képzésre a felvétel teljesítéséhez
szükséges minimális felvételi követelményt (pontszámot) a Kormány rendelete, az adott szak
magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésére történő éves felvétel feltételeként
tel' esítendő minimális felvételi követelmén • ontszámot a miniszter határozata álla • ít a
meg . »„

3. A törvényjavaslat 65 . § (9) bekezdése a következők szerint módosul :

„(9) Az Nftv . 46. § (5) 	 és(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) [A miniszter a Fels őoktatási Tervezési Testület véleményének kikérése után
határozatban dönt a (4) bekezdésben meghatározottak szerint megállapított hallgatói
létszámkeretnek a felsőoktatási intézmények által folytatott szakos képzések között i
megosztásáról .] A(4)bekezdés szerinti döntés előkészítésében

a) a miniszter felkérésére részt vesz a Felsőoktatási Tervezési Testület, valamin t
b) a 72. §(5)bekezdése szerint közreműködik az Országos Doktori Tanács .
(6)A miniszter(4)bekezdésben meghatározott döntésének meghozatalakor figyelembe kell

venni
a) a nemzetstratégiai és vidékfejlesztési stratégiai célokat ,
b) a közép- és hosszú távú munkaerő-piaci előrejelzéseket,
c) a végzett hallgatók pályakövetési adatait, é s
d) a képzési területen alap- és osztatlan képzésben indított szakok arányát .'

4. A törvényjavaslat 65 . § (14) bekezdése a következők szerint módosul :

„(14) Az Nftv . 73 . § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki :

(A fenntartó)

„h) hozzájárulása szükséges a felsőoktatási intézmény
ha) hatáskörében történő rendszeres pénzjuttatással járó cím, elismerés alapításához ,
hb) éves képzési tevékenységének – különösen az indított szakok, a képzés megszervezéséne k
módozatai, a tervezett szakos hallgatói kapacitás – kialakításához.”



5. A törvényjavaslat 65 . § (33) bekezdésében az Nftv . 114/A. §-a a következő (1 )
bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidej űleg a § eredeti bekezdéseinek megjelölés e
értelemszerűen módosul :

„(1) E törvénynek – az egyes törvényeknek a központi költségvetésr ől szóló törvény
megalapozásával összefüggő , valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012 . évi	 . . . . . .

megállapított – 39 . § (5) és (6) bekezdése alapfán 2013 . szeptemberében és azt
követően	 szakirányú	 továbbképzésre,	 doktori	 képzésre	 felvehető magyar állam i
(rész)ösztöndíjjal támogatott létszám megegyezik a Kormány által a 2012 . évre vonatkozóan
megállapított létszámmal ; a mesterképzésbe felvehető magyar állami (rész)ösztöndíjas
létszám az adott évet megelőző harmadik évben felsőfokú szakképzésbe – ennek hiányában
felsőoktatási szakképzésbe – alapképzésbe, egységes, osztatlan képzésbe államilag, illetv e
magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre felvett létszám harmincöt százaléka .



INDOKOLÁS

A javaslat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011 . évi CCIV. törvény olyan jellegű
átalakítását szolgálja, amely alapján a Kormány által éves rendszerességgel gyakorolt
hatáskör, az államilag támogatott, illetve a magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésre felvehet ő
hallgatói létszám meghatározásának lehetősége a jövőre nézve megszűnik. Mindez
szabályozási szempontból érdemi, tartalmi deregulációt eredményez .

A javasolt módosítás folytán az állami felsőoktatási intézményekben, felsőoktatási
szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben a jelentkezések száma, illetve a
tényleges intézményi kapacitás erejéig nyílik lehetőség magyar állami (rész)ösztöndíjas
képzésre jelentkezni, tanulmányokat folytatni . Nemzetközi szerződés, a kormánnyal kötött
megállapodás alapján egyházi, illetve magán felsőoktatási intézményekben is megmarad a
magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott tanulmányok folytatásának lehet ősége,
ugyanakkor az állami intézményrendszer elsődlegességét a fels őoktatás rendszerének állam i
működtetési felelőssége, a gazdaságos működtetés, a kialakított kapacitások kihasználás i
igénye, a tanulói, jelentkező i, hallgatói várakozások teljesítése mindenképpen indokolja .

A társadalmilag hasznos közjavak minél szélesebb körben való elérhet ővé tételének
felelőssége jelenik meg a szabályozás olyan jellegű átalakításában is, amely — az intézmény
akadémiai önállóságának sérelme nélkül — a fenntartói felel ősséget is erősíti a felsőoktatási
intézmény éves képzési tevékenységének szervezésében. A felsőoktatási intézményt sajátos
céllal hozza létre és működteti az intézmény fenntartója, amely fenntartói szervezet, vagy
személy nem csupán az alapítás aktusakor, hanem folyamatosan felel a m űködés feltételeinek
megteremtéséért, de az alapításkor megfogalmazott immanens célok teljesüléséne k
ellenőrzésére is joggal formál igényt.

A felsőoktatás kormányszintű szabályozásának feladata továbbra is az oktatásért felelős
kormánytag felelőssége marad, ugyanakkor ez a felelősség már nem a hallgatói létszámok
intézményi elosztásában nyilvánul meg, hanem a rendelkezésre álló támogatási formák ,
illetve a képzésre elő írt minimális felvételi követelmények min őségvezérelt meghatározására
vonatkozik. (Korábban a 480 pontos skálán 200 pontban meghatározott minimális felvétel i
ponthatár azt a küszöbszintet jelölte, amely alatt a képzés fels ő szintű folytatásához szükséges
teljesítmény, képesség hiánya vélelmezhető . 2012. január 1-jétől kezdődően 500 ponto s
keretben 240 pont ez az általános mérték . A felvételi eljárás szabályozása azonban ebben a
részében statikus, nem képes az egyes képzések időben változó igényeire reagálni.) A javasolt
törvényi szintű szabályozás megteremti annak a lehetőségét, hogy szakpolitikai felel ős, a
miniszter évente és szakonként is egyensúlyt teremtsen a jelentkezői igények, az állam és a
piac megfogalmazott elvárásai és a költségvetés lehetőségei, valamint a felsőoktatástól elvárt
magas minőségi feltételek teljesítése között .

A felvehető létszám mint szabályozási eszköz kivezetése nem lehet teljes . Különösen a
mesterképzés mint a második felsőoktatási képzési ciklus létszáma olyan, ami az els ő képzési
ciklus, vagyis az alapképzés függvénye, ennek megfelelően ebben a részben megmarad a
létszámszabályozás, de az egyedi kormánydöntést ebben az esetben sem javasolt megtartani .
A mesterképzés mindenkori létszáma a korábbi képzési ciklusban végzettek létszámábó l
származtatott érték lehet. A javaslat tekintettel van arra, hogy a ciklusos képzés tervezett
sajátossága az egyes képzési ciklusok közti munkaerő-piacon hasznosított tudás ,
tapasztalatszerzés időszaka, így a mesterképzés létszámának számított alapja a
kezdeményezés szerint nem az elmúlt évi, hanem a három évvel korábbi felvételi létszámadat .



elnök

Budapest, 2012. december 17.
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