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T/10139/12. 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Oktatási és tudományos 

bizottságának 
 
 

k i e g é s z í t ő     a j á n l á s a 
 

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

T/10139. számú törvényjavaslat 
 

vitájához 
 

(Együtt kezelendő a T/10139/9. sz. ajánlással.) 
 
 
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/10139/10-11. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 

1.  Dr. Pósán László képviselő – kapcsolódva Lezsák Sándor képviselő T/10139/3. 
számú módosító indítványához (T/10139/9. számú ajánlás 4. pontja) - 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] a budapesti székhelyű, angol oktatási nyelvű 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) bekezdés[ér]e, valamint a MAB támogató véleménye 
alapján - a következő törvényt alkotja." 
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Indokolás: Lásd a T/10139/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

2.  Dr. Szabó Zoltán képviselő – kapcsolódva dr. Szabó Zoltán képviselő T/10139/5/6. 
számú módosító indítványához (T/10139/9. számú ajánlás 9. pontja) - a törvényjavaslatot új 
3. §-sal kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak 
számozása értelemszerűen változik): 
 
 "3. § Felhatalmazást kap az oktatási miniszter, hogy a felsőoktatásról szóló 1993. évi 
LXXX. törvény (a továbbiakban: 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/10139/11/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3.  Dr. Szabó Zoltán képviselő – kapcsolódva dr. Szabó Zoltán képviselő T/10139/5/5. 
számú módosító indítványához (T/10139/9. számú ajánlás 12. pontja) - a törvényjavaslat 3. § 
(1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "[3]4. § (1) E törvény 3. §-a a kihirdetését követő, további §-ai az oktatási miniszter 3. 
§ szerinti döntését [a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 81. § (2) bekezdés a) 
pontjában foglalt feltétel teljesülését] követő 8. napon lépnek hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/10139/11/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. június 14. 
 

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


