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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés az Oktatási és tudományos bizottsága (továbbiakban: Oktatási 
bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként - megvitatta a New York-i székhelyű, 
Budapesten működő, angol oktatási nyelvű Közép-európai Egyetem magyar, nem állami 
egyetemként történő elismeréséről szóló, T/10139. számon beterjesztett törvényjavaslatot, 
továbbá az ahhoz benyújtott T/10139/3-8. számú módosító javaslatokat. 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 



 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 

1.  Dr. Szabó Zoltán képviselő a törvényjavaslat címének a következő módosítását 
javasolja: 
 

"2004. évi törvény 
 

a [New York-i székhelyű, Budapesten működő, angol oktatási nyelvű] Közép-európai 
Egyetem [magyar,] nem állami egyetemként történő elismeréséről" 

 
Indokolás: Lásd a T/10139/5/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

2.  Mécs Imre képviselő a törvényjavaslat preambulumának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, valamint New York állam 
kormányzója által 2004. április hó 5. napján kiadott közös nyilatkozatban foglalt célok 
megvalósítása érdekében, a New York államban (Amerikai Egyesült Államok) elismert 
Közép-európai Egyetem (Central European University) magyar, nem állami egyetemként 
történő elismerése [érdekében], a középeurópai nemzetek és nemzetiségek kölcsönös 
megismerése és közeledése, a hazai felsőoktatás nemzetközi jellegének erősítése, a külföldi 
tapasztalatok meghonosítása, valamint az idegen nyelven megszerezhető felsőfokú szaktudás 
bővítésének céljából - figyelemmel a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a 
továbbiakban: Ftv.) 4. §-ának (3) bekezdésére, valamint 6. §-ának (1) bekezdésére - a 
következő törvényt alkotja." 
 

Indokolás: Lásd a T/10139/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3.   Dr. Szabó Zoltán képviselő a törvényjavaslat preambulumának a következő 
módosítását javasolja: 
 



 "Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, valamint New York állam 
kormányzója által 2004. április hó 5. napján kiadott közös nyilatkozatban foglalt célok 
megvalósítása érdekében[, a New York államban (Amerikai Egyesült Államok) elismert 
Közép-európai Egyetem (Central European University) magyar, nem állami 
egyetemként történő elismerése érdekében, a hazai felsőoktatás nemzetközi jellegének 
erősítése, a külföldi tapasztalatok meghonosítása, valamint az idegen nyelven 
megszerezhető felsőfokú szaktudás bővítésének céljából - figyelemmel a felsőoktatásról 
szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 4. §-ának (3) bekezdésére, 
valamint 6. §-ának (1) bekezdésére -] a következő törvényt alkotja." 
 

Indokolás: Lásd a T/10139/5/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4.   Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat preambulumának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, valamint New York állam 
kormányzója által 2004. április hó 5. napján kiadott közös nyilatkozatban foglalt célok 
megvalósítása érdekében, a New York államban (Amerikai Egyesült Államok) elismert 
Közép-európai Egyetem (Central European University) magyar, nem állami egyetemként 
történő elismerése érdekében, a hazai felsőoktatás nemzetközi jellegének erősítése, a külföldi 
tapasztalatok meghonosítása, valamint az idegen nyelven megszerezhető felsőfokú szaktudás 
bővítésének céljából – figyelemmel a Magyar Akkreditációs Bizottság véleményére, valamint 
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 4. §-ának (3) 
bekezdésére, valamint 6. §-ának (1) bekezdésére - a következő törvényt alkotja." 
 

Indokolás: Lásd a T/10139/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.  Dr. Szabó Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. §-ának az elhagyását javasolja (a 
javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[1. § (1) A Közép-európai Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) felsőoktatási 
intézmény, amelyet a New York-i székhelyű Central European University nonprofit 
társaság és a Budapesti Közép-európai Egyetem Alapítvány együttesen működtet és tart 
fenn. 
 
 (2) Az Egyetem alapképzést nem folytat, egyebekben a nem állami egyetemekre 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint működik.]" 
 



Indokolás: Lásd a T/10139/5/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6.  Mécs Imre képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az Egyetem alapképzést még nem folytat, egyebekben a nem állami egyetemekre 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint működik." 
 

Indokolás: Lásd a T/10139/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7.   Dr. Horváth János képviselő a törvényjavaslat 1. §-át új (3) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "(3) Az Egyetem a felsőoktatás minőségének és hatásfokának erősítése szándékával 
teret nyújt a tudományos kutatásnak." 
 

Indokolás: Lásd a T/10139/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8.   Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni 
javasolja: 
 
 "(3) Az Egyetem székhelye: New York." 
 

Indokolás: Lásd a T/10139/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 



 
9.  Dr. Szabó Zoltán képviselő a törvényjavaslatot új 2. §-sal kiegészíteni javasolja (a 

javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "2. § Felhatalmazást kap az oktatási miniszter, hogy az Ftv. 76. § (3) bekezdés a) 
pontja szerinti FTT és a 81. § (2) bekezdés a) pontja szerinti MAB vélemények alapján a 
Közép-Európai Egyetemet az 1. § értelmében – az Ftv-nek megfelelő felsőoktatási 
intézménnyé nyilvánítsa." 
 

Indokolás: Lásd a T/10139/5/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

10.  Dr. Szabó Zoltán képviselő a törvényjavaslat 2. §-ának az elhagyását javasolja (a 
javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[2. § Az Egyetem jogosult használni az egyetem elnevezést, valamint ennek 
idegen nyelvű megfelelőit, amennyiben legalább egy tudományterületen, több szakon 
képes és alkalmas szakirányú továbbképzésre.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/10139/5/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11.  Dr. Szabó Zoltán képviselő a törvényjavaslatot új 3. §-sal kiegészíteni javasolja 
(a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "3. § E törvény az oktatási miniszter 2. § szerinti döntése után 8 nappal lép hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/10139/5/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

12.  Dr. Szabó Zoltán képviselő a törvényjavaslat 3. §-ának a következő szerkezeti és 
tartalmi módosítását javasolja: 
 



 "1. § [3. § (1) E törvény a felsőoktatásról szóló 1993 . évi LXXX . törvény 81. § (2) 
bekezdés a) pontjában foglalt feltétel teljesülését követő 8 . napon lép hatályba. 
 
 (2)] A felsőoktatásról szóló, 1993. évi LXXX. törvény [hatálybalépésével 
egyidejűleg az] (a továbbiakban: Ftv.) [1. számú mellékletének 1, rész, B) főcím, b) pontja 
a „Magán, illetve alapítványi egyetemek" címen belül a „Közép-európai Egyetem, 
Budapest" szövegrésszel] a következő 130. §-sal egészül ki[.]: 
 
 130. § A Közép-Európai Egyetem, figyelemmel a 4. § (3) bekezdésében foglaltakra, a 
3. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében úgy működhet, hogy - alapképzést kötelezően nem 
folytatva - legalább egy tudományterületen, több szakon képes és alkalmas szakirányú 
továbbképzésre." 
 

Indokolás: Lásd a T/10139/5/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

13.  Dr. Szabó Zoltán képviselő a törvényjavaslatot új 4. §-sal kiegészíteni javasolja: 
 
 "4. § E törvény hatályba lépésével egyidejűleg az Ftv. 1. sz. melléklet I. részének B) 
főcíme b) pontja „Magán, illetve alapítványi egyetemek” címen belül a „Közép-európai 
Egyetem, Budapest” szövegrésszel egészül ki." 
 

Indokolás: Lásd a T/10139/5/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Oktatási biz. nem támogatja

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 
 
 Budapest, 2004. május 19. 
 
 
 
 
 

Dr. Jánosi György s.k., 
az Oktatási bizottság elnöke 


