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Tisztelt Országgyűlés! 
 
Az Országgyűlés Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság) - mint első 
helyen kijelölt bizottság -, Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága 
(a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Foglalkoztatási bizottság), Honvédelmi bizottsága, Ifjúsági és sport bizottsága (a továbbiakban: If-
júsági bizottság), Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság), 
valamint Mezőgazdasági bizottsága megvitatta a felsőoktatásról szóló T/15267. számú törvényja-
vaslatot, valamint az ahhoz benyújtott T/15267/3., 5.-540. számú módosító javaslatokat. 
 
Visszavont módosító javaslatok: T/15267/75., T/15267/306., T/15267/307., T/15267/308. 
T/15267/310., T/15267/312., T/15267/367. 
 
 
 Megjegyzés: A határozati javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegré-
szeket 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 ja-
vaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt ál-
lást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy 
a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a határozati javaslat 
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 aján-
lás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 

 Módosításra irányuló határozati javaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) be-
kezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény határozati javaslattal 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 módosí-
tó javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni. 

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

 
 
 
 1.  Dr. Horváth János képviselő a törvényjavaslat preambulum módosítását javasolja:   
 

„Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő 
csatlakozásával a magyar felsőoktatás az Európai Gazdasági Térség felsőoktatási rendszerének ré-
szeként a megváltozott körülmények között úgy legyen képes ellátni a korszerű ismeretek létreho-
zásában, közvetítésében és átadásában, a társadalmi kohézió, a fenntartható fejlődés erősítésében, a 
nemzetközi versenyképesség, a technológiai innováció kívánatos mértékének fenntartásában kijelölt 
feladatait, hogy — hagyományai és az európai egyetemek Magna Chartájában rögzített szellemi ér-
tékek megőrzése mellett a világklasszisra törekedve — javuljon versenyképessége, erősödjék az ok-
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tatással, a kutatással és a gazdasággal való együttműködésének hatékonysága, a képzés minősége, a 
társadalom, a gazdaság és a környezeti fenntarthatóság igényeihez, a költségvetés feltételeihez való 
alkalmazkodás képessége, megvalósuljon a hallgatói és oktatói mobilitás, növekedjék a hallgatói 
esélyegyenlőség, továbbá, hogy a felsőoktatási rendszer és az egyes intézmények működésében a 
tanulás, tanítás, tudományos kutatás szabadsága, valamint a minőségre való törekvés folyamatosan 
és egyre fokozottabban érvényesüljön, a következő törvényt alkotja:” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/325. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, dr. Magda Sándor és 
Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselők a törvényjavaslat preambulum módosítását javasol-
ják:   
 

„Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő 
csatlakozásával a magyar felsőoktatás az Európai Gazdasági Térség felsőoktatási rendszerének ré-
szeként a megváltozott körülmények között úgy legyen képes ellátni a korszerű ismeretek létreho-
zásában, közvetítésében és átadásában, a társadalmi kohézió, a fenntartható fejlődés [erősítésében] 
érdekében, a nemzetközi versenyképesség, a technológiai innováció kívánatos mértékének fenntar-
tásában kijelölt feladatait, hogy — hagyományai és az európai egyetemek Magna Chartájában rög-
zített szellemi értékek megőrzése mellett — javuljon versenyképessége, erősödjék az oktatással, a 
kutatással és a gazdasággal való együttműködésének hatékonysága, a képzés minősége, a társada-
lom, a gazdaság és a környezeti fenntarthatóság igényeihez, a költségvetés feltételeihez való alkal-
mazkodás képessége, megvalósuljon a hallgatói és oktatói mobilitás, növekedjék a hallgatói esély-
egyenlőség, továbbá, hogy a felsőoktatási rendszer és az egyes intézmények működésében a tanu-
lás, tanítás, tudományos kutatás szabadsága, valamint a minőségre való törekvés folyamatosan és 
egyre fokozottabban érvényesüljön, a következő törvényt alkotja:” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/341. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 3.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdés módosí-
tását javasolja:   
 
„(2) E törvény célja megteremteni a jogi feltételeket ahhoz, hogy [a] felsőoktatási intézmény az e 
törvényben biztosított autonómia szerint működhessék, azzal élhessen, továbbá biztosítsa az auto-
nómia gyakorlásában való részvételt az oktatók, a kutatók és a hallgatók számára . Az autonómia 
(3) bekezdésben felsorolt elemeit a törvények által meghatározott keretben lehet gyakorolni . Az au-
tonómiát érintő rendelkezéseket csak törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján lehet szabá-
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lyozni. Az autonómia gyakorlásánál figyelembe kell venni a felsőoktatási intézmény szabályzatai-
ban foglaltakat 
ís.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/365-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 4.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, 
Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(2) E törvény célja megteremteni a jogi feltételeket ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény az e tör-
vényben biztosított autonómia szerint működhessék, azzal élhessen, továbbá biztosítsa az autonó-
mia gyakorlásában való részvételt az oktatók, a kutatók és a hallgatók számára. Az autonómia (3) 
bekezdésben felsorolt elemeit a törvények által meghatározott keretben lehet gyakorolni. Az auto-
nómiát érintő rendelkezéseket csak törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján rendeletben le-
het szabályozni. Az autonómia gyakorlásánál figyelembe kell venni a felsőoktatási intézmény sza-
bályzataiban foglaltakat is.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/82. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 5.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő a törvényjavaslat 1. § (3) bekezdés g) pont 
módosítását javasolja:   
 
„g) biztosítja az önálló gazdálkodást [gazdálkodás lehetőségét] a fenntartó által rendelkezésre bo-
csátott és saját tevékenység révén szerzett forrásokkal, eszközökkel és vagyonnal,” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/365-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 6.  Tatai-Tóth András képviselő a törvényjavaslat 1. § (6) bekezdés módosítását javasolja:   
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„(6) A felsőoktatási intézmény szervezeti és működési autonómiáját e törvényben és szabályzatai-
ban előírt demokratikus eljárási és döntési rend szerint valósítja meg, biztosítva ebben a szervezeti 
egységek, továbbá az oktatók, hallgatók és egyéb munkakörökben dolgozók részvételét.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/309. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 7.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. Ba-
logh Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. § (7) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(7) A felsőoktatási intézmény [a gazdálkodási] autonómiáját a törvényesség, a hatékonyság, az 
átláthatóság, az elszámoltathatóság és a személyi felelősség biztosításával együttesen érvényesíti, e 
körben biztosítja a jogszabályok megtartását, az ellenőrzési feladatok [megtartását] elvégzését és a 
mulasztás jogkövetkezményeinek érvényesítését.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/377. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Oktatási bizottság, az Emberi jogi bizottság 
ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
 8.  Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály és Tóth 
Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. § (7) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(7) A felsőoktatási  intézmény a gazdálkodási autonómiáját a törvényesség, a hatékonyság, az át-
láthatóság, az elszámoltathatóság és a személyi felelősség biztosításával együttesen érvényesíti, e 
körben biztosítja a jogszabályok megtartását, az ellenőrzési feladatok [megtartását] ellátását és a 
mulasztás jogkövetkezményeinek érvényesítését.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/81. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 9.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdés módosítását javasolja:   
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/(1) E törvény célja továbbá/ 
 
„[j)]k) a felsőoktatási intézmény minőségbiztosítási és minőséghitelesítési rendszerének fejlesztésé-
vel annak biztosítása, hogy a felsőoktatási intézmények a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon 
hasznosítható, magas színvonalú és továbbfejleszthető ismereteket közvetítsenek hallgatóik részére, 
 
[k)]j)a felsőoktatás finanszírozási rendszerének kialakítása oly módon, hogy az elősegítse az intéz-
ményrendszer és az egyes intézmények ésszerű, a leghatékonyabb működést biztosító, finanszíroz-
ható átalakulását, a versenyképesebb, magasabb színvonalú képzést folytató felsőoktatási intézmé-
nyek hatékony működését, az állami költségvetés mellett külső források bevonását,” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/24. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 10.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdés a) 
pont módosítását javasolják:   
 
„(1) E törvény célja továbbá 
 
a) a magyar felsőoktatásnak az Európai Felsőoktatási Térségbe, valamint az Európai Kutatási Tér-
ségbe történő beilleszkedés[e]éhez szükséges keretfeltétele[ine]k megteremtése, regionális dimen-
ziójának erősítése,” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/64. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 11.  Dr. Horváth János képviselő a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdés kiegészítését javasol-
ja a következő új b) pont  felvételével:   
 
/(1) E törvény célja továbbá/ 
 
„ b) a magyar felsőoktatás globális potenciáljának erősítése és hasznosítása,”
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelemszerűen 
változik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/326. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 12.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. Ba-
logh Miklós képviselők a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdés d) pont módosítását javasolják:   
 
/(1) E törvény célja továbbá/ 
 
„d) az egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése, ennek keretei között a felsőoktatás-
hoz való hozzáférés lehetőségének szélesítése, 
 
e) a kiemelkedő képességgel rendelkezők tudományos szintű felkészítése, hogy a korszerű ismere-
tek átadása járuljon hozzá a tudásalapú társadalom létrejöttéhez,” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § pontjainak betűjelzése értelemszerűen változik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/387. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 13.  Balogh József képviselő a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdés e) pont módosítását java-
solja:   
 
„e) a hallgatók felkészítése a nemzeti, az európai és az egyetemes értékek megismerésére, vállalásá-
ra, az általános műveltség megszerzésére, az anyanyelvi, az idegen nyelvi-benne a szaknyelvi-
ismeretek fejlesztésére, az autonóm gondolkodásra, a szociális és morális kérdések iránt nyitott 
gondolkodásra, a civil társadalommal való együttműködésre, a szakmai és értelmiségi hivatás iránti 
elkötelezettségre,” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/136. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 14.  Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdés f) pont 
módosítását javasolják:   
 
/(1) E törvény célja továbbá/ 
 
„f) a hallgatók és az oktatók jogainak[, valamint] és kötelességeinek meghatározása,” 
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 Indokolás: Lásd a T/15267/72. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 15.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdés g) 
pont módosítását javasolja:   
 
„g) az egyenlő bánásmód [követelményének] és az esélyegyenlőség 
[szempontjainak] érvényesítése a felsőoktatásban,” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/365-3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 16.  Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdés h) pont módosítását java-
solja:   
 

„h) a felsőoktatás képzési szerkezetének átalakításával lehetővé tenni a — hallgató munkaerő-
piaci megjelenését biztosító — szakképzettség rövid képzési idő alatt történő megszerzését, [a ki-
magasló képességűek részére] , a magasabb szintű tanulmányok folytatását, további végzettség, 
újabb szakképzettség megszerzését,” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/134. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 17.  Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdés j) pont 
módosítását javasolják:   
 
/(1) E törvény célja továbbá/ 
 
„j) a felsőoktatás finanszírozási rendszerének [kialakítása] szabályozása oly módon, hogy az előse-
gítse az intézményrendszer és az egyes intézmények ésszerű, a leghatékonyabb működést biztosító, 
finanszírozható átalakulását, a versenyképes[ebb], magas[abb] színvonalú képzés[t folytató] érde-
kében felsőoktatási intézmények hatékony működését, az állami költségvetés mellett külső források 
bevonását,” 
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 Indokolás: Lásd a T/15267/56. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 18.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. Ba-
logh Miklós képviselők a törvényjavaslat 3. § módosítását javasolják:   
 
„3. § E törvény hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén folytatott felsőoktatási, a felsőokta-
tással összefüggő szolgáltató és igazgatási tevékenységre, a feladatellátásban közreműködő szerve-
zetekre, intézményekre, azok alapítóira és fenntartóira, a felsőoktatás feladataiban közreműködő ok-
tatókra, tudományos kutatókra és más, a felsőoktatásban alkalmazottakra, a felsőoktatásba jelentke-
zőkre és a hallgatókra, továbbá a felsőoktatás támogatóira, valamint arra a felsőoktatási tevékeny-
ségre is, amelyet a magyar felsőoktatási intézmények a Magyar Köztársaság területén kívül folytat-
nak.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/386. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 19.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, dr. Vastagh Pál és dr. 
Magda Sándor képviselők a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(1) A felsőoktatási intézmény alaptevékenysége az oktatás,  a tudományos kutatás, a művészeti al-
kotó tevékenység, amivel hozzá kell járulnia a magyar társadalom, a gazdaság és a kultúra fejlődé-
séhez, igényeinek kielégítéséhez.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/355. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Oktatási bizottság ülésén egyetért, az Emberi 
jogi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
 20.  Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdés módosí-
tását javasolják:   
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„(2) A felsőoktatás oktatási alaptevékenysége magában foglalja az alapképzést, a mesterkép-
zést, a doktori képzést, a felsőfokú szakképzést és a szakirányú továbbképzést. A felsőoktatás fel-
adatait — e törvényben meghatározottak szerint — a felsőoktatási intézmények látják el, együttmű-
ködve egymással, illetőleg a társadalom, a gazdaság, a tudományos kutatás és a művészeti élet [to-
vábbi] más szereplőivel. A felsőoktatási intézmény e törvényben, a szakképzésről szóló 1993. évi 
LXXVI. törvényben (a továbbiakban: szakképzésről szóló törvény), a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) és a felnőttképzésről szóló 2001. 
évi CI. törvényben (a továbbiakban: felnőttképzésről szóló törvény) foglaltak szerint részt vehet a 
közoktatási, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az ágazati törvényekben meg-
határozott egyéb képzési feladatok megvalósításában.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/71. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 21.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a tör-
vényjavaslat 5. § (2) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(2) A felsőoktatási intézmények e törvény rendelkezései szerint gondoskodnak a tehetséggondo-
zásról, a kutatói utánpótlás neveléséről. A képzés során fejlesztik a hallgatók jártasságát a kutatási-
fejlesztési munkában, a megszerzett ismeretek gyakorlati hasznosításának [készségét] képességét, a 
vállalkozási készséget, a szellemi tulajdon védelmével és hasznosításával kapcsolatos ismereteket.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/74. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 22.  Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a tör-
vényjavaslat 5. § (3) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(3) A felsőoktatási intézmény kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiát készít, amelyben meg kell 
tervezni különösen a kutatási programokat, a pályázati eljárási rendet, tudományos rendezvényeket, 
hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatok[at] fejlesztésével kapcsolatos teendőket, a tudomá-
nyos művek kiadásá[t]nak, a kutatási tevékenység folytatásának támogatási feltételeit, a tudomá-
nyos eredmények hasznosításának módját.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/73. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 23.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 5. § (3) bekezdés 
módosítását javasolják:   
 
„(3) A felsőoktatási intézmény [kutatási-fejlesztési-innovációs] kutatási, fejlesztési és innovációs 
stratégiát készít, amelyben meg kell tervezni különösen a kutatási programokat, a pályázati eljárási 
rendet, tudományos rendezvényeket, hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatokat, tudományos 
művek kiadását, a kutatási tevékenység folytatásának feltételeit, a tudományos eredmények haszno-
sításának módját.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 24. (70. sz. jav. - 5.§ (4) ), 148. (65. sz. jav. - 25.§ (1) ), 
517. (59. sz. jav. - 147.§ 13. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/63. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 24.  Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 5. § (4) bekezdés módosí-
tását javasolják:   
 
„(4) A felsőoktatási intézmény [kutatási-fejlesztési-innovációs] kutatási, fejlesztési és innovációs 
stratégiájának kialakítását és megvalósítását tudományos tanács irányítja, amelyben a főiskolai, 
egyetemi tanárok, a főiskolai, egyetemi docensek, továbbá a tudományos fokozattal rendelkező ku-
tatók és a doktori képzésben részt vevő hallgatók (a továbbiakban: doktorandusz) képviselői vesz-
nek részt.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23. (63. sz. jav. - 5.§ (3) ), 148. (65. sz. jav. - 25.§ (1) ), 
517. (59. sz. jav. - 147.§ 13. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/70. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 25.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 5. § (6) bekezdés elhagyását javasolja:   
 

„(6) [A tudományos életben kiemelkedő és elismert, az Európai Kutatási Térség kutatási 
tevékenységéhez kapcsolódó egyetem — a Kormány által meghatározott feltétételekkel — 
„kutatóegyetem” minősítést kaphat.”] 
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Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/32. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 26.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 5. § (6) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(6) A tudományos életben kiemelkedő és elismert, az Európai Kutatási Térség kutatási tevékeny-
ségéhez kapcsolódó egyetem - a Kormány, a Magyar Akkreditációs Bizottság, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia, a Magyar Rektori Konferencia, a Felsőoktatási Tudományos Tanács, valamint a 
kutatási eredmények gazdasági hasznosulását ismerő legielentősebb szakmai szervezetek által meg-
határozott feltétételekkel - „kutatóegyetem” minősítést kaphat. A minősítés tíz éven keresztül a ku-
tatási normatíva esetében automatikusan többletfinanszírozást jelent, ami az adott évben a képzési 
támogatás teljes összegének 75 %-a.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/145. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 27.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. Ba-
logh Miklós képviselők a törvényjavaslat 5. § (6) bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(6) A tudományos életben kiemelkedő és elismert, az Európai Kutatási Térség kutatási tevé-
kenységéhez kapcsolódó egyetem — a Kormány által meghatározott felté[té]telekkel — „kutató-
egyetem” minősítést kaphat.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/385. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 28.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő a törvényjavaslat 5. § (7) bekezdés módo-
sítását javasolja:   
 
„(7) A felsőoktatási intézmény a kutatási-fejlesztési feladatainak ellátása során együttműködhet a 
Magyar Tudományos Akadémiával és annak intézményeivel. [Ennek keretei között különö-
sen]Különösen: támogatott kutatócsoportot hozhatnak létre és tarthatnak fenn, az akadémiai intézet 
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felsőoktatási intézménybe kihelyezett szervezeti egysége tanszékként működhet, továbbá részt ve-
het a doktori képzésben.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/365-4. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 29.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András és dr. Balogh Miklós 
képviselők a törvényjavaslat 5. § (7) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(7) A felsőoktatási intézmény a kutatási-fejlesztési feladatainak ellátása során együttműködhet a 
Magyar Tudományos Akadémiával és annak intézményeivel. Ennek keretei között különösen támo-
gatott kutatócsoportot hozhatnak létre és tarthatnak fenn[,]. A kutatócsoport és az akadémiai intézet 
felsőoktatási intézménybe kihelyezett szervezeti egysége tanszékként működhet, továbbá részt ve-
het a doktori képzésben.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/371. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 30.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. Ba-
logh Miklós képviselők a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(1) A felsőoktatási intézménynek biztosítania kell az ismeretek, információk tárgyilagos és többol-
dalú közvetítését. Az állami, a helyi és az országos kisebbségi önkormányzati felsőoktatási intéz-
mény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, vagy világnézet mellett sem. [Az]Ha az állami, a helyi 
és az országos kisebbségi önkormányzati felsőoktatási intézmény[ben biztosítani kell az ismere-
tek, a] vallási, illetve világnézeti információkat ad át, biztosítani kell azok tárgyilagos és többoldalú 
közvetítését. Az állami, a helyi és az országos kisebbségi önkormányzati felsőoktatási intézmény 
működése, tevékenysége és irányítása vallási és világnézeti tanítások igazságáról nem foglalhat ál-
lást, vallási és világnézeti kérdésekben semlegesnek kell maradnia.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/510. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 31.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdés módosítását javasolják:   
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„(1) A felsőoktatási intézménynek biztosítania kell az ismeretek, információk tárgyilagos és többol-
dalú közvetítését. Az állami[, a helyi és az országos kisebbségi önkormányzati] felsőoktatási in-
tézmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás[,] vagy világnézet mellett sem. Az állami[, a helyi és 
az országos kisebbségi önkormányzati] felsőoktatási intézményben biztosítani kell az ismeretek, a 
vallási, illetve világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését. Az állami[, a helyi és 
az országos kisebbségi önkormányzati] felsőoktatási intézmény működése, tevékenysége és irá-
nyítása vallási és világnézeti tanítások igazságáról nem foglalhat állást, vallási és világnézeti kérdé-
sekben semlegesnek kell maradnia.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/84. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 32.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(1) A felsőoktatási intézménynek biztosítania kell az ismeretek, információk tárgyilagos és többol-
dalú közvetítését. Az állami, a helyi és az országos kisebbségi önkormányzati felsőoktatási intéz-
mény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás[,] vagy világnézet mellett sem. Az állami, a helyi és az 
országos kisebbségi önkormányzati felsőoktatási intézményben biztosítani kell az ismeretek, a val-
lási, illetve világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését. Az állami, a helyi és az 
országos kisebbségi önkormányzati felsőoktatási intézmény működése, tevékenysége és irányítása 
vallási és világnézeti tanítások igazságáról nem foglalhat állást, vallási és világnézeti kérdésekben 
semlegesnek kell maradnia.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/46. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 33.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(2) A felsőoktatási intézmény szervezete és működése pártoktól független, azoknak anyagi támo-
gatást nem nyújthat. A felsőoktatási intézmény helyiségeit politikai célú szervezet, mozgalom vagy 
ezekhez kötődő szervezet részére működési célra nem engedheti át , ide értve a pártrendezvényeket 
(választmányi gyűlés, küldöttgyűlés, kongresszus, elnökségi ülés) is.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 34.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. Ba-
logh Miklós képviselők a törvényjavaslat 6. § (3) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(3) A felsőoktatási intézmények - legkésőbb a tanév befejezését követő kilencven napon belül - 
nyilvánossá teszik, a honlapjukon bemutatják oktatási, kutatási, fejlesztési és innovációs tevékeny-
ségüket, azok legfontosabb területeit, az aktuális eredményeket.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/511. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 35.  Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 7. § (1) bekezdés a) pont módosítását 
javasolják:   
 
„(1) Felsőoktatási intézményt önállóan vagy más jogosulttal együttesen 
 
a) a magyar állam[, helyi önkormányzat, országos kisebbségi önkormányzat],” 
 
/alapíthat. / 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/88. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 36.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 7. § kiegészítését ja-
vasolják a következő új (2) bekezdés  felvételével:   
 
„(2) Egyházi jogi személy és állami jogi személy együttesen intézményt nem alapíthat.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/426. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 37.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 7. § kiegészítését javasolja a következő új 
(2) bekezdés  felvételével:   
 
„ (2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerintiek együttesen nem alapíthatnak felsőoktatási intéz-
ményt.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 244. (401. sz. jav. - 36.§ (1) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/401. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 38.  Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 7. § (3) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(3) Költségvetési szervként működik a felsőoktatási intézmény, ha az (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott[ak] tartj[ák]a fenn. Az (1) bekezdés [a) pontjában felsoroltak közösen, illetve az 
(1) bekezdés] b)–d) pontjában meghatározottak közösen is gyakorolhatják a fenntartói jogokat.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/87. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 39.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 7. § (8) bekezdés elhagyását javasolják:   
 

„[(8) A fenntartó az e törvényben meghatározott jogosítványainak gyakorlását állami 
felsőoktatási intézmények esetén — az e törvényben meghatározott körben — az irányító tes-
tületre átruházza, nem állami intézmény esetén az irányító testületre vagy a felsőoktatási in-
tézményre átruházhatja.]” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/86. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 40.  Botka Lajosné képviselő a törvényjavaslat 7. § (8) bekezdés módosítását javasolja:   
 

„(8) A fenntartó az e törvényben meghatározott jogosítványainak gyakorlását állami felsőok-
tatási intézmények esetén — az e törvényben meghatározott körben — az irányító testületre átru-
házza, nem állami intézmény esetén az irányító testületre vagy a felsőoktatási intézményre átruház-
hatja. A közalapítványi fenntartású és a Kbt. hatálya alá tartozó fenntartó, az e törvényben meghatá-
rozott jogosítványainak gyakorlását - az e törvényben meghatározott körben - az irányító testületre 
átruházza.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/334. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 41.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, 
Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 7. § (8) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 

„ (8) A fenntartó az e törvényben meghatározott jogosítványainak gyakorlását állami felsőok-
tatási intézmények esetén — az e törvényben meghatározott körben — a[z irányító testületre] 
fenntartói tanácsra átruházza, nem állami intézmény esetén a[z irányító testületre] fenntartói ta-
nácsra vagy a felsőoktatási intézményre átruházhatja.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. (119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 
101. (117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) ), 176. (132. sz. jav. - 

27.§ (5) e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. (99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 
209. (99. sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 78.§ (3) ), 363. (102. sz. 

jav. - 78.§ (8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) 

), 433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. (277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 496. 
(235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. 

jav. - 154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/85. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 42.  Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 
8. § (1) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(1) A felsőoktatás által nyújtott képzésbe állampolgárságára való tekintet nélkül mindenki bekap-
csolódhat[. A hallgató] és szabadon választhatja meg azt a felsőoktatási intézményt, amelyben ta-
nulmányokat kíván folytatni.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/531. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Oktatási bizottság ülésén egyetért, az Emberi 
jogi bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
 43.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, 
Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 8. § (2) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 

„(2) A felsőoktatásban folyó képzés nyelve a magyar. A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez 
tartozó hallgató — az e törvényben meghatározottak szerint — anyanyelvén, illetőleg anyanyelvén 
és magyarul vagy magyar nyelven folytathat[ja] tanulmány[ait]okat. A felsőoktatásban a képzés — 
részben vagy egészben — nem magyar nyelven is folyhat.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/89. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 44.  Dr. Horváth János képviselő a törvényjavaslat 8. § (2) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 

„(2) A felsőoktatásban folyó képzés nyelve a magyar és más olyan nyelv, amelyen az oktatás 
indokolt. A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó hallgató — az e törvényben meghatározottak 
szerint — anyanyelvén, illetőleg anyanyelvén és magyarul vagy magyar nyelven folytathatja tanul-
mányait. A felsőoktatásban a képzés — részben vagy egészben — nem magyar nyelven is folyhat.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/327. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 45.  Dr. Horváth János képviselő a törvényjavaslat 8. § kiegészítését javasolja a következő 
új (3) bekezdés  felvételével:   
 
„ (3) A felsőoktatás idegen nyelven azért is kívánatos, mert emeli Magyarország hírét a világban és 
szolgáltatás exportból bevételeket eredményez.”
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/328. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 46.  Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály és 
Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 10. § (1) bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(1) A felsőoktatási intézmény a Ptk. 29. §-ának (1) bekezdése alapján, az e törvényben meg-
határozottak szerint létrehozott és működő jogi személy. A felsőoktatási intézmény — a fenntartó 
személyétől függően — a költségvetési gazdálkodás rendje szerint, a lelkiismereti és vallásszabad-
ságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény alapján egyházi jogi személyként, az 
egyházi gazdálkodás rendje szerint, vagy a magán felsőoktatási intézmény gazdálkodási rendje sze-
rint működik.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (469. sz. jav. - 10.§ (2) ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/469. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 47.  Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály és 
Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 10. § (2) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(2) Az állami felsőoktatási intézmény tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvényt (a továbbiakban: államháztartásról szóló törvény), valamint a költségvetési szervként mű-
ködő felsőoktatási intézmények tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényt (a továbbiakban: közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény) az e törvényben 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Az egyházi jogi személyként működő felsőoktatási in-
tézmények a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és 
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illetményrendszerre vonatkozó előírásait ugyancsak az e törvényben meghatározott eltérésekkel al-
kalmazzák.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46. (469. sz. jav. - 10.§ (1) ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/469. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 48.  Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 
10. § (3) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(3) A felsőoktatási intézmény a fenntartó által biztosított és az államháztartás alrendszereiből 
származó támogatás, átvett pénzeszköz, valamint államháztartáson kívüli forrásból származó bevé-
telei felhasználásával  [gondoskodik] látja el feladatai[nak]t [ellátásáról].” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/529. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 49.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Tóth Ferenc, Pánczél Károly, 
Sági József és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 11. § (2) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(2) Az alap- és mesterképzést egymásra épülő ciklusokban, osztott képzésként, illetve jogszabály-
ban meghatározott esetben egységes, osztatlan képzésként lehet megszervezni. [A ciklusokra bon-
tott, osztott és az egységes, osztatlan képzések szerkezetét a Kormány határozza meg.]” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/90. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 50.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 11. § kiegészítését javasolja a következő 
új (3) bekezdés  felvételével:   
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„(3) A felsőoktatás autonómiája alapján - összhangban e törvény 1. § (3) b) pontjával - a felsőokta-
tási intézmények az 1993. évi Ftv-nek megfelelően az alap - és mesterképzés idejével azonos időtar-
tamban (kivéve a speciálisan több féléves képzést igénylő szakokat) osztatlan képzést is folytathat-
nak.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/147. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 51.  Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 12. § (2) bekezdés felve-
zető szöveg módosítását javasolják:   
 

„(2) Állami elismerést az a felsőoktatási intézmény kaphat, amelyik rendelkezik a feladatai el-
látásához szükséges feltételekkel, és az a)—d) pontok szerint választható képzési szerkezetben, leg-
alább egy képzési, illetve tudományterületen vagy művészeti ágban, több szakon” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/55. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 52.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 12. § kiegészítését javasolja a következő 
új (3) bekezdés  felvételével:   
 
„(3) Az osztatlan képzést folytató intézmények főiskolák esetében alap-, egyetemek esetében pedig 
alap-, valamint mester- és doktori képzést folytatnak.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56. (149. sz. jav. - 12. § (4) ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/149. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 53.  Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály és 
Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 12. § (3) bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(3) A felsőoktatási intézmény akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételek-
kel, ha — az alapító okiratában meghatározott feladatai figyelembevételével — a folyamatos mű-
ködéséhez szükséges személyi feltételek, tárgyi és pénzügyi eszközök, valamint a[z] jogszabályban 
előírt intézményi dokumentumok rendelkezésére állnak.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/92. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 54.  Tatai-Tóth András képviselő a törvényjavaslat 12. § (4) bekezdés módosítását java-
solja:   
 
 A T/15267/310. számon beterjesztett módosító javaslatot előterjesztője az Oktatási bizottság 
ülésén visszavonta. 
 
 
 55.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Tóth Ferenc, Pánczél Károly, 
Sági József és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 12. § (4) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 

„(4) A felsőoktatási intézménynek rendelkeznie kell állandó székhellyel, továbbá állandó ku-
tatói, oktatói karral. E rendelkezések alkalmazásában állandó székhely a felsőoktatási alaptevékeny-
ség gyakorlásának, valamint a központi ügyintézésnek a helye, feltéve, hogy legalább [nyolc] húsz 
évig — a Kormány által meghatározottak szerint — a felsőoktatási intézmény feladatainak ellátásá-
hoz rendelkezésre áll. A felsőoktatási intézmény állandó oktatói, kutatói karral akkor rendelkezik, 
ha az alaptevékenységének az ellátásához szükséges oktatók és kutatók legalább hatvan százalékát 
munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatja.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/91. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 56.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 12. § (4) bekezdés módosítását javasolja:   
 

„(4) A felsőoktatási intézménynek rendelkeznie kell állandó székhellyel, továbbá állandó ku-
tatói, oktatói karral. E rendelkezések alkalmazásában állandó székhely a felsőoktatási alaptevékeny-
ség gyakorlásának, valamint a központi ügyintézésnek a helye, feltéve, hogy legalább nyolc évig — 
a Kormány által meghatározottak szerint — a felsőoktatási intézmény feladatainak ellátásához ren-
delkezésre áll. A felsőoktatási intézmény állandó oktatói, kutatói karral akkor rendelkezik, ha az 
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alaptevékenységének az ellátásához szükséges oktatók és kutatók legalább [hatvan] nyolcvan szá-
zalékát munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatja.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52. (149. sz. jav. - 12. § új (3) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/149. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 57.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 13. § (2) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(2) A kollégium [elláthatja a felsőfokú tanulmányok megkezdését elősegítő felkészítés felada-
tait, és részt vehet a felsőfokú képzésben is] a hallgatói önkormányzat részét képező kollégiumi 
bizottság által irányított hallgatói közösség, mely tagjai számára szakmai képzéseket, felkészítése-
ket, kulturális, sport és szabadidős programokat szervezhet, illetve ehhez szükséges infrastruktúrát 
tarthat fenn. 
A felsőoktatási intézmény szabályzatában foglaltak alapján lebonyolítja a kollégiumi felvételi eljá-
rást, s az intézményi szabályzatokkal összhangban megalkotja saját szervezeti és működési szabály-
zatát. A kollégiumi épület és berendezések rendeltetésszerű üzemeltetéséért, értékeiért, a szükséges 
karbantartások, felújítások elvégzéséért a kollégium igazgatója felelős.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/433. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 58.  Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 13. § (4) bekezdés módo-
sítását javasolják:   
 

„(4) A diákotthon — az alapítótól függően költségvetési szervként[,] vagy nem költségvetési 
szervként működő — jogi személy.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/54. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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 59.  Dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Kuzma László és Stolár Mihály képviselők a tör-
vényjavaslat 14. § (2) bekezdés módosítását javasolják:   
 
 A T/15267/75. számon beterjesztett módosító javaslatot előterjesztője az Oktatási bizottság 
ülésén visszavonta. 
 
 
 
 60.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 15. § (2) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(2) A nyilvántartásba vételt és a működés megkezdéséhez szükséges engedélyt a felsőoktatási in-
tézmény fenntartója kérheti az [e célra létrehozott regisztrációs központtól] oktatási miniszter-
től.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63. (151. sz. jav. - 15.§ (3) ), 64. (151. sz. jav. - 15.§ (4) ), 
69. (151. sz. jav. - 15.§ (8) ), 71. (151. sz. jav. - 15.§ (11) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/151. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 61.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 15. § (3) bekezdés elhagyását javasolja:   
 

„[(3) A nyilvántartásba vételre akkor kerülhet sor, ha a rendelkezésre álló adatok alap-
ján megállapítható, hogy az alapító okiratban meghatározott feladatok folyamatos ellátásához 
szükséges tárgyi és pénzügyi feltételek — a tevékenység megkezdéséhez szükséges arányban 
— rendelkezésre állnak, és a teljes működéshez szükséges mértékig fokozatosan megteremthe-
tők. Ha a regisztrációs központ megállapítja, hogy a nyilvántartásba vétel feltételei fennáll-
nak, a felsőoktatási intézményt nyilvántartásba veszi, és meghatározza, hogy milyen feltételek 
teljesítése mellett adja meg a működés megkezdéséhez szükséges engedélyt. A költségvetési 
szervként működő felsőoktatási intézményt az alapító megkeresésére a törzskönyvi nyilván-
tartást vezető szerv is nyilvántartásba veszi. Ha a felsőoktatási intézményt nyilvántartásba 
vették, jogosulttá válik minden olyan nyilatkozat megtételére, minden olyan kötelezettség vál-
lalására, amely ahhoz szükséges, hogy a működés megkezdéséhez az engedély kiadásának fel-
tételei teljesüljenek. A nyilatkozattételre, a kötelezettségvállalásra, a felsőoktatási intézmény 
képviseletére a fenntartó által a szervezési feladatok ellátására megbízott, az intézményvezetői 
feladatokat ideiglenesen ellátó személy válik jogosulttá. Ilyen megbízást az kaphat, aki megfe-
lel a rektori feladatok ellátásához e törvényben meghatározott feltételeknek. Az ideiglenes in-
tézményvezetői megbízás a rektor kinevezéséig szól.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
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 Indokolás: Lásd a T/15267/434. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 62.  Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 15. § (3) bekezdés módo-
sítását javasolják:   
 
„(3) A nyilvántartásba vételre akkor kerülhet sor, ha a rendelkezésre álló adatok alapján megállapít-
ható, hogy az alapító okiratban meghatározott feladatok folyamatos ellátásához szükséges tárgyi és 
pénzügyi feltételek – a tevékenység megkezdéséhez szükséges arányban – rendelkezésre állnak, és 
a teljes működéshez szükséges mértékig fokozatosan megteremthetők. Ha a regisztrációs központ 
megállapítja, hogy a nyilvántartásba vétel feltételei [fennállnak] adottak, a felsőoktatási intézményt 
nyilvántartásba veszi, és meghatározza, hogy milyen feltételek teljesítése mellett adja meg a műkö-
dés megkezdéséhez szükséges engedélyt. A költségvetési szervként működő felsőoktatási intéz-
ményt az alapító megkeresésére a törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv is nyilvántartásba veszi. 
Ha a felsőoktatási intézményt nyilvántartásba vették, jogosulttá válik minden olyan nyilatkozat 
megtételére, minden olyan kötelezettség vállalására, amely ahhoz szükséges, hogy a működés meg-
kezdéséhez az engedély kiadásának feltételei teljesüljenek. A nyilatkozattételre, a kötelezettségvál-
lalásra, a felsőoktatási intézmény képviseletére a fenntartó által a szervezési feladatok ellátására 
megbízott, az intézményvezetői feladatokat ideiglenesen ellátó személy válik jogosulttá. Ilyen meg-
bízást az kaphat, aki megfelel a rektori feladatok ellátásához e törvényben meghatározott feltételek-
nek. Az ideiglenes intézményvezetői megbízás a rektor kinevezéséig szól.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/69. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 63.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 15. § (3) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(3) A nyilvántartásba vételre akkor kerülhet sor, ha a rendelkezésre álló adatok alapján megállapít-
ható, hogy az alapító okiratban meghatározott feladatok folyamatos ellátásához szükséges tárgyi és 
pénzügyi feltételek – a tevékenység megkezdéséhez szükséges arányban – rendelkezésre állnak, és 
a teljes működéshez szükséges mértékig fokozatosan megteremthetők. Ha az [regisztrációs köz-
pont] oktatási miniszter megállapítja, hogy a nyilvántartásba vétel feltételei fennállnak, a felsőokta-
tási intézményt nyilvántartásba veszi, és meghatározza, hogy milyen feltételek teljesítése mellett ad-
ja meg a működés megkezdéséhez szükséges engedélyt. A költségvetési szervként működő felsőok-
tatási intézményt az alapító megkeresésére a törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv is nyilvántar-
tásba veszi. Ha a felsőoktatási intézményt nyilvántartásba vették, jogosulttá válik minden olyan nyi-
latkozat megtételére, minden olyan kötelezettség vállalására, amely ahhoz szükséges, hogy a műkö-
dés megkezdéséhez az engedély kiadásának feltételei teljesüljenek. A nyilatkozattételre, a kötele-
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zettségvállalásra, a felsőoktatási intézmény képviseletére a fenntartó által a szervezési feladatok el-
látására megbízott, az intézményvezetői feladatokat ideiglenesen ellátó személy válik jogosulttá. 
Ilyen megbízást az kaphat, aki megfelel a rektori feladatok ellátásához e törvényben meghatározott 
feltételeknek. Az ideiglenes intézményvezetői megbízás a rektor kinevezéséig szól.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60. (151. sz. jav. - 15.§ (2) ), 64. (151. sz. jav. - 15.§ (4) ), 
69. (151. sz. jav. - 15.§ (8) ), 71. (151. sz. jav. - 15.§ (11) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/151. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 64.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 15. § (4) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(4) A felsőoktatási intézmény, ha nem költségvetési szervként működik, az [regisztrációs köz-
pont] Oktatási Minisztérium által vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel, ha költségvetési 
szervként működik, a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel jön létre. Az [regisztrációs központ] Ok-
tatási Minisztérium által vezetett nyilvántartás közhiteles, az abban foglalt adatok valódiságát az el-
lenkező bizonyításig vélelmezni kell.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60. (151. sz. jav. - 15.§ (2) ), 63. (151. sz. jav. - 15.§ (3) ), 
69. (151. sz. jav. - 15.§ (8) ), 71. (151. sz. jav. - 15.§ (11) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/151. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 65.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 15. § (5) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(5) A felsőoktatási intézmény szenátusa megalakulásának előkészítése céljából a fenntartó előké-
szítő bizottságot hoz létre. Az előkészítő bizottság ideiglenes szervezeti és működési szabályzatot 
készít. Ennek alapján meg kell választani a szenátus tagjait, akik első ülésükön döntenek a szenátus 
megalakulásáról, a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról[, valamint az irányító testületi 
tagok delegálásáról]. A szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni a szenátus tagjaira 
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vonatkozó szakmai követelményeket, valamint a választás rendjét. Az előkészítő bizottság jogosult 
valamennyi intézményi dokumentum előkészítésére.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/122. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 66.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 15. § (5) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(5) A felsőoktatási intézmény szenátusa megalakulásának előkészítése céljából a fenntartó előké-
szítő bizottságot hoz létre. Az előkészítő bizottság ideiglenes szervezeti és működési szabályzatot 
készít. Ennek alapján meg kell választani a szenátus tagjait, akik első ülésükön döntenek a szenátus 
megalakulásáról, a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról, valamint a[z irányító testüle-
ti]fenntartói tanácsi tagok delegálásáról. A szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni 
a szenátus tagjaira vonatkozó szakmai követelményeket, valamint a választás rendjét. Az előkészítő 
bizottság jogosult valamennyi intézményi dokumentum előkészítésére.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 88. (119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 101. 
(117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) ), 176. (132. sz. jav. - 27.§ (5) 

e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. (99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 209. 
(99. sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 78.§ (3) ), 363. (102. sz. jav. - 

78.§ (8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) ), 
433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. (277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 496. 
(235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. 

jav. - 154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/93. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 67.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 15. § (5) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(5) A felsőoktatási intézmény szenátusa megalakulásának előkészítése céljából az [fenntartó elő-
készítő bizottságot hoz létre. Az előkészítő bizottság] intézményi tanács ideiglenes szervezeti és 
működési szabályzatot készít. Ennek alapján meg kell választani a szenátus tagjait, akik első ülésü-
kön döntenek a szenátus megalakulásáról, a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról, vala-
mint az irányító testületi tagok delegálásáról. A szervezeti és működési szabályzatban kell meghatá-
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rozni a szenátus tagjaira vonatkozó szakmai követelményeket, valamint a választás rendjét. A[z 
előkészítő bizottság] megválasztott szenátus jogosult valamennyi intézményi dokumentum előké-
szítésére.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/150. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 68.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. Ba-
logh Miklós képviselők a törvényjavaslat 15. § (5) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(5) A felsőoktatási intézmény [szenátusa ]megalakulásának előkészítése céljából a fenntartó elő-
készítő bizottságot hoz létre. Az előkészítő bizottság ideiglenes szervezeti és működési szabályzatot 
készít. Ennek alapján meg kell választani a szenátus tagjait, akik első ülésükön döntenek a szenátus 
megalakulásáról, a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról, valamint az irányító testületi 
tagok delegálásáról. A szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni a szenátus tagjaira 
vonatkozó szakmai követelményeket, valamint a választás rendjét. Az előkészítő bizottság jogosult 
valamennyi intézményi dokumentum előkészítésére.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/506. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 69.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 15. § (8) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 

„(8) A működés megkezdéséhez szükséges engedélyben kell meghatározni, hogy a felsőokta-
tási intézmény milyen képzési területen, illetve tudományterületen, művészeti ágban, képzési szin-
ten folytathat képzést, továbbá azt a maximális hallgatói létszámot, amelyet a felsőoktatási intéz-
mény — figyelembe véve a hallgatók fogadásához és az oktatói tevékenység folytatásához rendel-
kezésre álló helyiségeket és más eszközöket — valamennyi évfolyamára számítva, teljes kihasznált-
sággal működve felvehet (a továbbiakban: felvehető maximális hallgatói létszám). Az engedélyezé-
si eljárás magában foglalja a székhelyen kívüli képzés feltételeinek vizsgálatát is, kiterjed továbbá 
az intézmény által tervezett képzés, tudományos, művészeti alkotó tevékenység minőségének bizto-
sításához szükséges feltételek meglétének vizsgálatára. Pedagógusképzést folytató felsőoktatási in-
tézmény esetén a gyakorló közoktatási intézmény tekintetében is le kell folytatni az engedélyezési 
eljárást. Ennek során azt kell vizsgálni, hogy a pedagógusképzésben részt vevő hallgatók felkészíté-
séhez szükséges feltételek rendelkezésre állnak-e. Az [regisztrációs központ] oktatási miniszter a 
működési engedélyt azzal a feltétellel adja ki, hogy az engedélyben foglalt tevékenység megkezdé-
sére az állami elismerésről szóló törvénymódosítás hatályba lépését követően kerülhet sor. E tör-
vény 1. számú melléklete tartalmazza azokat a felsőoktatási intézményeket, amelyek állami elisme-
réssel rendelkeznek.” 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60. (151. sz. jav. - 15.§ (2) ), 63. (151. sz. jav. - 15.§ (3) ), 
64. (151. sz. jav. - 15.§ (4) ), 71. (151. sz. jav. - 15.§ (11) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/151. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 70.  Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a tör-
vényjavaslat 15. § (9) bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(9) Az eljárásokkal összefüggő költségeket — kivéve, ha a felsőoktatási intézményt az állam 
vagy az egyház létesíti — a kérelem benyújtója viseli. Az e §-ban szabályozott eljárásokra a köz-
igazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadásához 
százhúsz nap áll rendelkezésre.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/487. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 71.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 15. § (11) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(11) Az [regisztrációs központ] oktatatási miniszter az e §-ban meghatározott döntéseit az e tör-
vény 106. §-ában meghatározott eljárás szerint hozza meg.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60. (151. sz. jav. - 15.§ (2) ), 63. (151. sz. jav. - 15.§ (3) ), 
64. (151. sz. jav. - 15.§ (4) ), 69. (151. sz. jav. - 15.§ (8) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/151. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 72.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 15. § (12) bekezdés 
módosítását javasolják:   
 
„(12) A Kormány határozza meg a felsőoktatási intézmény létesítésének és működésének minimális 
(kötelező) feltételeit, az alapításhoz szükséges kérelem mellékleteit, a kérelem elbírálásának szabá-
lyait, az eljárási díjat. Minimális (kötelező) feltételként elő kell írni különösen a feladatellátáshoz 
szükséges oktatói, kutatói létszám, az oktatáshoz, kutatáshoz szükséges helyiségek, egészségügyi és 
szociális helyiségek, szabadidős létesítmények, informatikai háttér, eszközök, könyvtár, felszerelé-
sek, a működés fedezetét tükröző költségvetés, az intézményi dokumentumok meglétét.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/62. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 73.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, 
Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 16. § (1) bekezdés módosítását java-
solják:   
 
„(1) A felsőoktatási intézmény alapító okirata tartalmazza az intézmény hivatalos nevét, a fenntartó-
jának nevét és címét, az alap- és kiegészítő tevékenységét, az alaptevékenységéhez kapcsolódó 
egyéb feladatokat, azokat a képzési területeket, tudományterületeket, művészeti ágakat, képzési 
szinteket, amelyeken a felsőoktatási intézmény képzést folytat, illetve folytathat, feltüntetve a szék-
helyen kívüli képzést is, a felsőfokú szakképzés szakmacsoportjait, az ellátott közoktatási, közmű-
velődési, közgyűjteményi, egészségügyi, agrár- és vidékfejlesztési, továbbá más feladatokat, a vál-
lalkozási tevékenység megjelölését, az intézmény székhelyé”nek és valamennyi telephelyének cí-
mét, a székhelyen kívüli képzés címét, az intézmény szervezeti tagolásának elveit, a felsőoktatási 
intézmény rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyont, a vagyon feletti rendelkezés módját [jogát, a 
maximális hallgatói létszámot].” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 74. (450. sz. jav. - 16.§ (2) ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/450. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 74.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, 
Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 16. § (2) bekezdés módosítását java-
solják:   
 
„(2) A regisztrációs központ nyilvántartja és nyilvánosságra hozza az alapító okiratban megjelölt 
adatokat. A regisztrációs központ által nyilvántartott adatok az Országos Felsőoktatási Információs 
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Központ részére továbbíthatók. A nyilvántartásban szereplő adatok nyilvánosak. A bejegyzett ada-
tokban bekövetkezett változásokat 30 napon belül be kell jelenteni. Az adatokban bekövetkező vál-
tozás esetén a változások tekintetében a 15. §-ban szabályozott eljárásokat le kell folytatni.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 73. (450. sz. jav. - 16.§ (1) ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/450. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 75.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 16. § (2) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(2) Az [regisztrációs központ] Oktatási Minisztérium nyilvántartja az alapító okiratban megjelölt 
adatokat. Az [regisztrációs központ] Oktatási Minisztérium által nyilvántartott adatok az Országos 
Felsőoktatási Információs Központ részére továbbíthatók. A nyilvántartásban szereplő adatok nyil-
vánosak. A bejegyzett adatokban bekövetkezett változásokat be kell jelenteni. Az adatokban bekö-
vetkező változás esetén a változások tekintetében a 15. §-ban szabályozott eljárásokat le kell foly-
tatni.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/152. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 76.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 17. § (1) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(1) A nem állami felsőoktatási intézmény fenntartói joga megállapodással másik, a fenntartói jog 
gyakorlására jogosultnak átadható. Ha a felsőoktatási intézmény fenntartójának személyében követ-
kezik be változás anélkül, hogy az érintené a felsőoktatási intézmény tevékenységét és működését, 
az [regisztrációs központ] oktatási miniszter azt vizsgálja, hogy az új fenntartó rendelkezik-e a fel-
sőoktatási intézmény folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel. A fenntartói jog átadása 
tárgyában kötött megállapodás az [regisztrációs központ] oktatási miniszter jogerős határozatával 
jön létre.” 
 
Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77. (153. sz. jav. - 17.§ (3) ), pontjában foglaltakkal.   



- 32 - 

 
 Indokolás: Lásd a T/15267/153. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 77.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 17. § (3) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(3) Az [regisztrációs központ] oktatási miniszter az e §-ban meghatározott döntéseit az e törvény 
106. §-ában meghatározott eljárás szerint hozza meg.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76. (153. sz. jav. - 17.§ (1) ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/153. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 78.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. Ba-
logh Miklós képviselők a törvényjavaslat 18. § (3) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(3) Egyetem az a felsőoktatási intézmény, amelyik legalább két képzési területen jogosult mester-
képzésre, valamint legalább egy tudományterületen, két tudományágban vagy egy művészeti ágban 
doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére, feltéve, hogy a felsőoktatási intézmény munkavi-
szony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatóinak, kutatóinak legalább 
egyharmada tudományos fokozattal rendelkezik.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/376. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 79.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 18. § (3) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(3) Egyetem az a felsőoktatási intézmény, amelyik legalább két képzési területen jogosult mester-
képzésre, valamint legalább egy tudományterületen, két tudományágban vagy egy művészeti ágban 
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doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére, feltéve, hogy a felsőoktatási intézmény oktatóinak, 
kutatóinak legalább [egyharmada] fele tudományos fokozattal rendelkezik.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/16. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 80.  Tatai-Tóth András képviselő a törvényjavaslat 18. § (3) bekezdés módosítását java-
solja:   
 
 A T/15267/308. számon beterjesztett módosító javaslatot előterjesztője az Oktatási bizottság 
ülésén visszavonta. 
 
 
 81.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 18. § kiegészítését javasolja a következő új 
(4) bekezdés  felvételével:   
 
„(4) A főiskola, mint felsőoktatási intézmény oktatóinak, kutatóinak legalább egyharmada tudomá-
nyos fokozattal rendelkezik.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/17. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 82.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 18. § (4) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(4) Az egyetem  három képzési ciklusban, [és] a főiskola [valamennyi képzési] pedig két ciklus-
ban folytathat képzést.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/435. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 83.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 19. § (3) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(3) A felsőoktatási intézménynek az alaptevékenységéhez igazodóan biztosítania kell a könyvtári 
szolgáltatást, az anyanyelvi és idegen nyelven a szaknyelvi ismeretek fejlesztését és a rendszeres 
testmozgás [megszervezését] feltételeit.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/148. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 84.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, dr. Vastagh Pál és dr. 
Magda Sándor képviselők, valamint Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, 
Gusztos Péter és dr. Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 19. § (3) bekezdés módosítását 
javasolják:   
 
„(3) A felsőoktatási intézménynek az alaptevékenységéhez igazodóan biztosítania kell a könyvtári 
szolgáltatást, [az anyanyelvi] magyar és idegen nyelven az általános és szaknyelvi ismeretek fej-
lesztését, továbbá [és] a rendszeres testmozgás megszervezését.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/356., 521. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 85.  Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 19. § (3) bekezdés módo-
sítását javasolják:   
 
„(3) A felsőoktatási intézménynek az alaptevékenységéhez igazodóan biztosítania kell a könyvtári 
szolgáltatást, az anyanyelvi és idegen nyelv[en]i [a ]szaknyelvi ismeretek fejlesztését és a rendsze-
res testmozgás megszervezését.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/66. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 86.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 19. § (3) bekezdés 
módosítását javasolják:   
 
„(3) A felsőoktatási intézménynek az alaptevékenységéhez igazodóan biztosítania kell a könyvtári 
szolgáltatást, [az] anyanyelv[i]en és idegen nyelven a szaknyelvi ismeretek fejlesztését és a rend-
szeres testmozgás megszervezését.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/57. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 87.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 20. § (1) bekezdés elhagyását javasolják:   
 
„(1) [A felsőoktatási intézmény stratégiai döntést hozó és annak végrehajtását ellenőrző szerve 
az irányító testület.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/109. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 88.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Tóth Ferenc, Pánczél Károly, 
Sági József és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 20. § (1) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(1) A felsőoktatási intézmény stratégiai döntéseit [hozó] jóváhagyó és annak végrehajtását ellenőr-
ző szerve a[z irányító testület] fenntartói tanács.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 101. 
(117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) ), 176. (132. sz. jav. - 27.§ (5) 

e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. (99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 209. 
(99. sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 78.§ (3) ), 363. (102. sz. jav. - 

78.§ (8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) ), 
433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. (277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 496. 
(235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. 

jav. - 154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/119. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 89.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 20. § (1) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(1) A felsőoktatási intézmény stratégiai döntést hozó és [annak] azok végrehajtását ellenőrző 
szerve a[z irányító testület] szenátus.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (121. sz. jav. - 20.§ (3) ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 90.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 20. § (3) bekezdés elhagyását javasolják:   
 
„(3) [A felsőoktatási intézmény oktatási és tudományos kérdéseiben döntést hozó és a döntés 
végrehajtását ellenőrző testülete a szenátus.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 89. (121. sz. jav. - 20.§ (1) ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 91.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, 
Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 20. § (3) bekezdés módosítását java-
solják:   
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„(3) A felsőoktatási intézmény [oktatási és tudományos kérdéseiben] döntést hozó és a döntés 
végrehajtását ellenőrző testülete a szenátus.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 92.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 20. § (4) bekezdés elhagyását javasolják:   
 
„(4) [A felsőoktatási intézményben minőségbiztosítási rendszert kell működtetni.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/120. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 93.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 20. § (5) bekezdés elhagyását javasolják:   
 
„[(5) A felsőoktatási intézmény jogszabályban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni, és az 
országos statisztikai adatgyűjtési programban, illetőleg a felsőoktatási információs rendszer-
ben meghatározott adatokat köteles szolgáltatni.]” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/292. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 94.  Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdés módo-
sítását javasolják:   
 
„(1) A felsőoktatási intézmény meghatározza a működésére és szervezetére vonatkozó rendelkezé-
seket (a továbbiakban: szervezeti és működési szabályzat). A szervezeti és működési szabályzatban 
minden olyan kérdés szabályozható, amelyről jogszabály vagy jogszabály felhatalmazása alapján 
más szabályzat[ban] nem [kell] rendelkez[ni]ik. Ha a felsőoktatási intézmény költségvetési szerv-
ként működik, a szervezeti és működési szabályzat tartalmára jogszabály további rendelkezéseket 
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állapíthat meg. Minden felsőoktatási intézménynek egy szervezeti és működési szabályzata lehet. A 
szervezeti és működési szabályzat részei: a szervezeti és működési rend, a foglalkoztatási követel-
ményrendszer és a hallgatói követelményrendszer.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/52. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 95.  Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 21. § (3) bekezdés d) pont 
módosítását javasolják:   
 
/(3) A foglalkoztatási követelményrendszerben kell meghatározni különösen:/ 
 
„d) az oktatók és kutatók részére kiír[ható]t kutatási pályázatok elbírálásának rendjét,” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 96. (51. sz. jav. - 21.§ (3) e) ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/51. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 96.  Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 21. § (3) bekezdés e) pont 
módosítását javasolják:   
 
/(3) A foglalkoztatási követelményrendszerben kell meghatározni különösen:/ 
 
„e) az oktatók részvételét a felsőoktatási intézmény döntéshozatali eljárásában, az oktatók, kutatók 
és más alkalmazottak intézményi döntések ellen benyújtható jogorvoslat[ának]i kérelmei elbírálá-
sának rendjét.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 95. (51. sz. jav. - 21.§ (3) d) ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/51. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 



- 39 - 

 97.  Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 
21. § (4) bekezdés g) pont módosítását javasolják:   
 
/(4) A hallgatói követelményrendszerben kell meghatározni különösen:/ 
 
„g) a hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő 
előírásokat.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/534. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 98.  Karsai Péter és dr. Gémesi György képviselők a törvényjavaslat 21. § (5) bekezdés 
módosítását javasolják:   
 
„(5) A szervezeti és működési szabályzat kérdéskörei a szervezeti és működési szabályzatban, vagy 
annak  mellékleteként [is ]szabályozhatók.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/324. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 99.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 21. § (6) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(6) A felsőoktatási intézményben minőségbiztosítási rendszert működtet, ehhez minőségfejlesztési 
programot készít. Az intézményi minőségfejlesztési programban kell meghatározni a felsőoktatási 
intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, 
értékelési, fogyasztóvédelmi feladatok végrehajtását. Az intézményi minőségfejlesztési programban 
kell szabályozni az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendjét. A felsőoktatási intézmény 
évente áttekinti az intézményi minőségfejlesztési program végrehajtását, és megállapításait az in-
tézmény honlapján, továbbá a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/116. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 100.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 21. § (8) bekezdés módosítását java-
solják:   
 
„(8) A szervezeti és működési szabályzatot, illetve annak módosítását a szenátus fogadja el, és [az 
irányító testület, annak hiányában ]a fenntartó hagyja jóvá.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/79. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 101.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Tóth Ferenc, Pánczél Károly, 
Sági József és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 21. § (8) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(8) A szervezeti és működési szabályzatot, illetve annak módosítását a szenátus fogadja el, és a[z 
irányító testület] fenntartói tanács, annak hiányában a fenntartó hagyja jóvá.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. 
(119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) ), 176. (132. sz. jav. - 27.§ (5) 

e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. (99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 209. 
(99. sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 78.§ (3) ), 363. (102. sz. jav. - 

78.§ (8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) ), 
433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. (277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 496. 
(235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. 

jav. - 154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/117. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 102.  Kuzma László, dr. Pósán László, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a tör-
vényjavaslat 22. § (2) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(2) A felsőoktatási intézmény [az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében ]szolgáltatásaival 
hozzájárul a hallgatók lakhatási feltételeinek, egészséges, káros szenvedélyektől mentes életvitel-
ének biztosításához, tájékoztató és tanácsadó rendszerével segíti a hallgató beilleszkedését a felső-
fokú tanulmányok idején, illetve szakmai előmenetelét a tanulmányok befejezését követően.” 
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 Indokolás: Lásd a T/15267/77. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 103.  Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. Balogh Miklós képviselők a törvényjavas-
lat 22. § (3) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(3) A felsőoktatási intézmény ellátja a tehetséggondozással és a tudomány társadalmi elismertsé-
gének növelésével kapcsolatos feladatokat, a meghirdetett előadásai nyilvánosak, és lehetőséget kell 
biztosítania arra, hogy az előadások rendjét megismerhessék és - a tárgyi lehetőségek keretei között 
- látogathassák azok is, akik nem állnak hallgatói jogviszonyban.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/535. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 104.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 22. § (4) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(4) A felsőoktatási intézményben tiszteletben kell tartani a hallgatók és az oktatók lelkiismereti és 
vallásszabadságát. A hallgató és az oktató nem késztethető lelkiismereti, világnézeti, politikai meg-
győződésének megvallására, megtagadására. A hallgatót és az oktatót nem érheti hátrány lelkiisme-
reti, világnézeti, politikai meggyőződése miatt. 
Az egyházi felsőoktatási intézmény megkövetelheti a hallgatóktól és az oktatóktól azt a vallási, és 
világnézeti meggyőződést, amelynek épp a továbbadása érdekében alapították az egyházi felsőfokú 
oktatási intézményt.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/33. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 105.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők, valamint Dr. Bartha László képviselő a törvényjavaslat 
23. § elhagyását javasolja:   
 
„[Az irányító testület 
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23. § (1) Az irányító testület a felsőoktatási intézmény feladatainak végrehajtását meg-
alapozó, a közpénz és a közvagyon hatékony és felelős használatát szolgáló éves költségvetési, 
valamint stratégiai döntéseket hozó és végrehajtásukat ellenőrző, a fenntartói feladatok ellá-
tásában — e törvényben meghatározottak szerint — közreműködő testület. Az állami fenntar-
tású felsőoktatási intézményben az irányító testületet létre kell hozni, a nem állami felsőokta-
tási intézményekben — az alapító okiratban meghatározottak szerint — az irányító testület 
létrehozható. 
 
(2) Az irányító testületnek hét vagy kilenc tagja van. Az irányító testület létszámát a működés 
megkezdéséhez szükséges engedélyben meghatározott hallgatói létszám adatai alapján kell 
meghatározni a következők szerint: ha a felsőoktatási intézménybe felvehető maximális hall-
gatói létszám 
 
a) nem éri el a tizenötezret, hét, 
b) eléri a tizenötezret, kilenc  
 
tagból áll. Az irányító testület tagjainak a megbízatása öt évre szól, amely legfeljebb egy alka-
lommal meghosszabbítható. 
 
(3) Az irányító testület elnöke a felsőoktatási intézmény rektora.  
 

(4) Az irányító testületbe a (2) bekezdés a)—b) pontjában meghatározott sorrend szerint 
két, illetve három főt delegál az oktatási miniszter, négy, illetve öt főt a szenátus. A szenátusi 
delegáltak körében egy tagot a hallgatói önkormányzat javasol. Ha a szenátus a javaslatot 
nem fogadja el, a hallgatói önkormányzat újabb személyre tehet javaslatot. Az oktatási mi-
niszter által delegált tagokkal szemben – tagonként külön-külön – a szenátus, tagjai legalább 
kétharmadának egyhangú szavazatával kifogással élhet. Nem lehet az irányító testület tagja, 
akivel szemben a szenátus írásban indokolt kifogással élt, helyére az oktatási miniszter másik 
személyt delegál, akivel szemben a szenátus nem élhet a kifogásolás jogával.  
 
(5) Az oktatási miniszter által delegált tagok  közül legalább egynek, a szenátus által delegált 
tagok  közül legalább kettőnek a felsőoktatási intézmény oktatási, tudományos kutatási, mű-
vészeti tevékenységének megfelelő felsőfokú végzettséggel, továbbá a szakképzettségének meg-
felelő területen szerzett legalább öt év vezetői gyakorlattal kell rendelkeznie. 
 
(6) Nem lehet tagja az irányító testületnek az, aki 
 
a) büntetett előéletű, 
b) köztisztviselő, vagy polgármesteri tisztséget tölt be, 
c) a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 2002. évi XVII. 
törvény hatálya alá tartozik, 
d) politikai pártban tisztséget tölt, illetve töltött be, fizetett pártalkalmazottként foglalkoztat-
ták, vagy foglalkoztatják, feltéve, hogy a kizáró ok megszűnése óta még nem telt el legalább öt 
év, 
e) önkormányzati, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, 
f) a rektor kivételével, az adott felsőoktatási intézménnyel foglalkoztatási, hallgatói jogvi-
szonyban áll, 
g) tagja más felsőoktatási intézmény irányító testületének, 
h) az állami felsőoktatási intézmények kivételével, az oktatási miniszter felügyelete alatt álló 
költségvetési szervvel közalkalmazotti jogviszonyban áll, 
i) betöltötte a hetvenedik életévét. 
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(7) Az irányító testület tagjai — a köztisztviselőkre vonatkozó rendelkezések szerint — 
vagyonnyilatkozatot tesznek. 
 

(8) Az irányító testület tagjai — a felsőoktatási intézménnyel szemben — a polgári jog 
szabályai szerint, egyetemlegesen felelnek az irányító testület tagjaként hozott döntéssel oko-
zott kárért. Mentesül a felelősség alól az a tag, aki a döntésben nem vett részt, illetve aki a 
döntés ellen szavazott. A kártérítéssel kapcsolatos ügyekben az oktatási miniszter jár el. A 
kártérítési ügyekben a Fővárosi Bíróság az illetékes.  
 
(9) Az irányító testület tagjait az oktatási miniszter kéri, illetve menti fel. Az irányító testület 
tagjait havi rendszerességgel fizetett tiszteletdíj illeti meg, amelynek összege a költségvetési 
évet megelőző év utolsó munkanapján érvényes legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) 
háromszorosa, az elnöké ötszöröse, ha az irányító testület tagjainak száma hét, illetve négy-
szerese, az elnöké hatszorosa, ha az irányító testület tagjainak száma kilenc. Az irányító testü-
let tagjaival az oktatási miniszter köt megállapodást. A tiszteletdíj fedezetét az Oktatási Mi-
nisztérium biztosítja. 
 

(10) Az irányító testület ülésére — a napirend és az előterjesztések megküldésével, az 
ülés előtt legalább öt munkanappal — meg kell hívni a Magyar Államkincstár által delegált 
gazdasági tanácsadót, aki tanácskozási joggal vesz részt az ülésen, és a döntéshozatal előtt vé-
leményt nyilváníthat minden olyan kérdésben, amelyben a közpénz, közvagyon célszerű és 
gazdaságos felhasználása elvárható. A gazdasági tanácsadó részére a felsőoktatási intézmény 
köteles a szükséges információkat megadni. Ha az irányító testület a gazdasági tanácsadó vé-
leményét figyelmen kívül hagyja, kérésére véleményét a felsőoktatási intézmény és az Oktatási 
Minisztérium honlapján közzé kell tenni. A gazdasági tanácsadót tiszteletdíj illeti meg, 
amelynek havi összege a költségvetési évet megelőző év utolsó munkanapján érvényes legki-
sebb kötelező munkabér (minimálbér). A tiszteletdíj fedezetét az Oktatási Minisztérium bizto-
sítja.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/115., 424. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 106.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 23. § módosítását javasolják:   
 

„A[z irányító testület] fenntartói tanács
 

23. § (1) A[z irányító testület] fenntartói tanács a felsőoktatási intézmény feladatainak vég-
rehajtását megalapozó, a közpénz és a közvagyon hatékony és felelős használatát szolgáló éves 
költségvetési, valamint stratégiai döntéseket [hozó] jóváhagyó és végrehajtásukat ellenőrző[, a 
fenntartói feladatok ellátásában — e törvényben meghatározottak szerint — közreműködő] 
testület. Az állami fenntartású felsőoktatási intézményben a[z irányító testületet] fenntartói taná-
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csot létre kell hozni, a nem állami felsőoktatási intézményekben — az alapító okiratban meghatáro-
zottak szerint — a[z irányító testület] fenntartói tanács létrehozható. 
 
(2) A[z irányító testületnek] fenntartói tanácsnak hét vagy kilenc tagja van. A[z irányító testület] 
fenntartói tanács létszámát a működés megkezdéséhez szükséges engedélyben meghatározott hall-
gatói létszám adatai alapján kell meghatározni a következők szerint: ha a felsőoktatási intézménybe 
felvehető maximális hallgatói létszám 
 
a) nem éri el a tizenötezret, hét, 
b) eléri a tizenötezret, kilenc  
 
tagból áll. A[z irányító testület] fenntartói tanács tagjainak a megbízatása öt évre szól, amely leg-
feljebb egy alkalommal meghosszabbítható. 
 
(3) A[z irányító testület] fenntartói tanács elnöke a felsőoktatási intézmény rektora.  
 

(4) A[z irányító testületbe] fenntartói tanácsba a (2) bekezdés a)—b) pontjában meghatáro-
zott sorrend szerint két, illetve három főt delegál az oktatási miniszter, négy, illetve öt főt a szená-
tus. A szenátusi delegáltak körében egy tagot a hallgatói önkormányzat javasol. Ha a szenátus a ja-
vaslatot nem fogadja el, a hallgatói önkormányzat újabb személyre tehet javaslatot. Az oktatási mi-
niszter által delegált tagokkal szemben – tagonként külön-külön – a szenátus, tagjai legalább két-
harmadának egyhangú szavazatával kifogással élhet. Nem lehet a[z irányító testület] fenntartói ta-
nács tagja, akivel szemben a szenátus írásban indokolt kifogással élt, helyére az oktatási miniszter 
másik személyt delegál, akivel szemben a szenátus nem élhet a kifogásolás jogával.  
 
(5) Az oktatási miniszter által delegált tagok  közül legalább egynek, a szenátus által delegált tagok  
közül legalább kettőnek a felsőoktatási intézmény oktatási, tudományos kutatási, művészeti tevé-
kenységének megfelelő felsőfokú végzettséggel, továbbá a szakképzettségének megfelelő területen 
szerzett legalább öt év vezetői gyakorlattal kell rendelkeznie. 
 
(6) Nem lehet tagja a[z irányító testületnek] fenntartói tanácsnak az, aki 
 
a) büntetett előéletű, 
b) köztisztviselő, vagy polgármesteri tisztséget tölt be, 
c) a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 2002. évi XVII. törvény 
hatálya alá tartozik, 
d) politikai pártban tisztséget tölt, illetve töltött be, fizetett pártalkalmazottként foglalkoztatták[,] 
vagy foglalkoztatják, feltéve, hogy a kizáró ok megszűnése óta még nem telt el legalább öt év, 
e) önkormányzati, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, 
f) a rektor kivételével, az adott felsőoktatási intézménnyel foglalkoztatási, hallgatói jogviszonyban 
áll, 
g) tagja más felsőoktatási intézmény [irányító testületének] fenntartói tanácsának, 
h) az állami felsőoktatási intézmények kivételével, az oktatási miniszter felügyelete alatt álló költ-
ségvetési szervvel közalkalmazotti jogviszonyban áll, 
i) betöltötte a hetvenedik életévét. 
 

(7) A[z irányító testület] fenntartói tanács tagjai — a köztisztviselőkre vonatkozó rendelke-
zések szerint — vagyonnyilatkozatot tesznek. 
 

(8) A[z irányító testület] fenntartói tanács tagjai — a felsőoktatási intézménnyel szemben — 
a polgári jog szabályai szerint, egyetemlegesen felelnek a[z irányító testület] fenntartói tanács tag-
jaként hozott döntéssel okozott kárért. Mentesül a felelősség alól az a tag, aki a döntésben nem vett 
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részt, illetve aki a döntés ellen szavazott. A kártérítéssel kapcsolatos ügyekben az oktatási miniszter 
jár el. A kártérítési ügyekben a Fővárosi Bíróság az illetékes.  
 
(9) A[z irányító testület] fenntartói tanács tagjait az oktatási miniszter kéri, illetve menti fel. A[z 
irányító testület] fenntartói tanács tagjait havi rendszerességgel fizetett tiszteletdíj illeti meg, 
amelynek összege a költségvetési évet megelőző év utolsó munkanapján érvényes legkisebb kötele-
ző munkabér (minimálbér) háromszorosa, az elnöké ötszöröse, ha a[z irányító testület] fenntartói 
tanács tagjainak száma hét, illetve négyszerese, az elnöké hatszorosa, ha a[z irányító testület] fenn-
tartói tanács tagjainak száma kilenc. A[z irányító testület] fenntartói tanács tagjaival az oktatási 
miniszter köt megállapodást. A tiszteletdíj fedezetét az Oktatási Minisztérium biztosítja. 
 

(10) A[z irányító testület] fenntartói tanács ülésére — a napirend és az előterjesztések meg-
küldésével, az ülés előtt legalább öt munkanappal — meg kell hívni a Magyar Államkincstár által 
delegált gazdasági tanácsadót, aki tanácskozási joggal vesz részt az ülésen, és a döntéshozatal előtt 
véleményt nyilváníthat minden olyan kérdésben, amelyben a közpénz, közvagyon célszerű és gaz-
daságos felhasználása elvárható. A gazdasági tanácsadó részére a felsőoktatási intézmény köteles a 
szükséges információkat megadni. Ha a[z irányító testület] fenntartói tanács a gazdasági tanácsadó 
véleményét figyelmen kívül hagyja, kérésére véleményét a felsőoktatási intézmény és az Oktatási 
Minisztérium honlapján közzé kell tenni. A gazdasági tanácsadót tiszteletdíj illeti meg, amelynek 
havi összege a költségvetési évet megelőző év utolsó munkanapján érvényes legkisebb kötelező 
munkabér (minimálbér). A tiszteletdíj fedezetét az Oktatási Minisztérium biztosítja.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. 
(119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 101. (117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) ), 176. (132. sz. jav. - 27.§ 

(5) e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. (99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 
209. (99. sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 78.§ (3) ), 363. (102. sz. 

jav. - 78.§ (8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) 

), 433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. (277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 496. 
(235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. 

jav. - 154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/113. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 107.  Botka Lajosné képviselő a törvényjavaslat 23. § (1) bekezdés módosítását javasolja:   
 

„(1) Az irányító testület a felsőoktatási intézmény feladatainak végrehajtását megalapozó, a 
közpénz és a közvagyon hatékony és felelős használatát szolgáló éves költségvetési, valamint stra-
tégiai döntéseket hozó és végrehajtásukat ellenőrző, a fenntartói feladatok ellátásában — e törvény-
ben meghatározottak szerint — közreműködő testület. Az állami fenntartású felsőoktatási intéz-
ményben az irányító testületet létre kell hozni, a nem állami felsőoktatási intézményekben — az 
alapító okiratban meghatározottak szerint — az irányító testület létrehozható. A kormány, az Or-
szággyűlés, illetve a helyi önkormányzat által alapított közalapítványi fenntartású felsőoktatási in-
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tézmények, amennyiben a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tarto-
zó,többségében közpénzekből gazdálkodó szervezetként működik, úgy ezen irányító testületet létre 
kell hozni. A közalapítványi fenntartású, Kbt. hatálya alá tartozó szervezetként működő felsőoktatá-
si intézményben az irányító testület jogállása, különösen az irányító testület működési ügyrendje, a 
tagok delegálására vonatkozó rendelkezéseket, az oktatók, tudományos kutatók bérgazdálkodására 
vonatkozó garanciális szabályokat az állami felsőoktatási intézményekre vonatkozó rendelkezések-
nek megfelelően kell alkalmazni.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/333. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 108.  Pánczél Károly, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 23. § (2) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(2) Az irányító testületnek hét [vagy kilenc] tagja van. [Az irányító testület létszámát a műkö-
dés megkezdéséhez szükséges engedélyben meghatározott hallgatói létszám adatai alapján kell 
meghatározni a következők szerint: ha a felsőoktatási intézménybe felvehető maximális hall-
gatói létszám 
 
a) nem éri el a tizenötezret, hét, 
b) eléri a tizenötezret, kilenc  
 
tagból áll.] Az irányító testület tagjainak a megbízatása öt évre szól, amely legfeljebb egy alka-
lommal meghosszabbítható.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 116. (457. sz. jav. - 23.§ (4) ), 132. (457. sz. jav. - 23.§ (9) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/457. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 109.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 23. § (2) bekezdés záró szöveg mó-
dosítását javasolják:   
 
/(2) Az irányító testületnek hét vagy kilenc tagja van. Az irányító testület létszámát a működés 
megkezdéséhez szükséges engedélyben meghatározott hallgatói létszám adatai alapján kell megha-
tározni a következők szerint: ha a felsőoktatási intézménybe felvehető maximális hallgatói létszám 
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a) nem éri el a tizenötezret, hét, 
b) eléri a tizenötezret, kilenc/ 
 
„tagból áll. Az elnök kivételével irányító testület tagjainak a megbízatása [öt] két évre szól, amely 
legfeljebb egy alkalommal  öt évre meghosszabbítható.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110. (114. sz. jav. - 23.§ (3) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/114. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 110.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 23. § (3) bekezdés módosítását java-
solják:   
 
„(3) Az irányító testület elnöke a felsőoktatási intézmény rektora. Elnöki megbízatása rektori mű-
ködése idejére szól.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 109. (114. sz. jav. - 23.§ (2) záró ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/114. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 111.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 23. § (3) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(3) Az irányító testület [elnöke a felsőoktatási intézmény rektora] saját tagjai közül választja 
meg elnökét.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/394. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 112.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 23. § (4) bekezdés módosítását javasolja:   
 

„(4) Az irányító testületbe a (2) bekezdés a)—b) pontjában meghatározott sorrend szerint 
[két, illetve három főt delegál az oktatási miniszter,] négy, illetve öt főt a szenátus. A szenátusi 
delegáltak körében egy tagot a hallgatói önkormányzat javasol. Ha a szenátus a javaslatot nem fo-
gadja el, a hallgatói önkormányzat újabb személyre tehet javaslatot. Az oktatási miniszter által de-
legált tagokkal szemben – tagonként külön-külön – a szenátus, tagjai legalább kétharmadának egy-
hangú szavazatával kifogással élhet. Nem lehet az irányító testület tagja, akivel szemben a szenátus 
írásban indokolt kifogással élt[, helyére az oktatási miniszter másik személyt delegál, akivel 
szemben a szenátus nem élhet a kifogásolás jogával].” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/22. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 113.  Karsai Péter és dr. Gémesi György képviselők a törvényjavaslat 23. § (4) bekezdés 
módosítását javasolják:   
 
„(4) Az irányító testületbe a (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott sorrend szerint két, illetve 
három főt delegál az oktatási miniszter, négy, illetve öt főt a szenátus. A szenátusi delegáltak köré-
ben egy tagot a hallgatói önkormányzat [javasol]delegál. Ha a szenátus a javaslatot nem fogadja el, 
a hallgatói önkormányzat újabb személyre tehet javaslatot. Az oktatási miniszter által delegált ta-
gokkal szemben - tagonként külön-külön - a szenátus, tagjai legalább kétharmadának egyhangú 
szavazatával kifogással élhet . Nem lehet az irányító testület tagja, akivel szemben a szenátus írás-
ban indokolt kifogással élt, helyére az oktatási miniszter másik személyt delegál, akivel szemben a 
szenátus nem élhet a kifogásolás jogával.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/318. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 114.  Tatai-Tóth András és dr. Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 23. § (4) be-
kezdés módosítását javasolják:   
 
„(4) A[z] hét, illetve kilenc tagú irányító testületbe [a (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatáro-
zott sorrend szerint] két, illetve három főt delegál az oktatási miniszter, négy, illetve őt főt a sze-
nátus. A szenátusi delegáltak körében egy tagot a hallgatói önkormányzat javasol. Ha a szenátus a 
javaslatot nem fogadja el, a hallgatói önkormányzat újabb személyre tehet javaslatot. Az oktatási 
miniszter által delegált tagokkal szemben - tagonként külőnkülőn - a szenátus, tagjai legalább két-
harmadának egyhangú szavazatával kifogással élhet. Nem lehet az irányító testület tagja, akivel 
szemben a szenátus írásban indokolt kifogással élt, helyére az oktatási miniszter másik személyt de-
legál, akivel szemben a szenátus nem élhet a 
kifogásolás jogával.” 
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 Indokolás: Lásd a T/15267/370. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 115.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 23. § (4) bekezdés módosítását javasolja:   
 

„(4) Az irányító testületbe a (2) bekezdés a)—b) pontjában meghatározott sorrend szerint 
[két] négy, illetve [három] öt főt delegál az oktatási miniszter, [négy] két, illetve [öt] három főt a 
szenátus. A szenátusi delegáltak körében egy tagot a hallgatói önkormányzat javasol. Ha a szenátus 
a javaslatot nem fogadja el, a hallgatói önkormányzat újabb személyre tehet javaslatot. Az oktatási 
miniszter által delegált tagokkal szemben – tagonként külön-külön – a szenátus, tagjai legalább két-
harmadának egyhangú szavazatával kifogással élhet. Nem lehet az irányító testület tagja, akivel 
szemben a szenátus írásban indokolt kifogással élt, helyére az oktatási miniszter másik személyt de-
legál, akivel szemben a szenátus nem élhet a kifogásolás jogával.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/417. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 116.  Pánczél Károly, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 23. § (4) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 

„(4) Az irányító testületbe a (2) bekezdés a)—b) pontjában meghatározott sorrend szerint két[, 
illetve három] főt delegál az oktatási miniszter, négy[, illetve öt] főt a szenátus. A szenátusi dele-
gáltak körében egy tagot a hallgatói önkormányzat javasol. Ha a szenátus a javaslatot nem fogadja 
el, a hallgatói önkormányzat újabb személyre tehet javaslatot. Az oktatási miniszter által delegált 
tagokkal szemben – tagonként külön-külön – a szenátus, tagjai legalább kétharmadának egyhangú 
szavazatával kifogással élhet. Nem lehet az irányító testület tagja, akivel szemben a szenátus írás-
ban indokolt kifogással élt, helyére az oktatási miniszter másik személyt delegál, akivel szemben a 
szenátus nem élhet a kifogásolás jogával.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108. (457. sz. jav. - 23.§ (2) ), 132. (457. sz. jav. - 23.§ (9) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/457. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 117.  Pánczél Károly, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 23. § (4) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 

2(4) Az irányító testületbe a (2) bekezdés a)—b) pontjában meghatározott sorrend szerint két, 
illetve három főt delegál az oktatási miniszter, négy, illetve öt főt a szenátus. A szenátusi delegáltak 
körében egy tagot a hallgatói önkormányzat javasol. Ha a szenátus a javaslatot nem fogadja el, a 
hallgatói önkormányzat újabb személyre tehet javaslatot. Az oktatási miniszter által delegált tagok-
kal szemben – tagonként külön-külön – a szenátus, tagjai legalább kétharmadának egyhangú szava-
zatával kifogással élhet. Nem lehet az irányító testület tagja, akivel szemben a szenátus írásban in-
dokolt kifogással élt, helyére az oktatási miniszter másik személyt delegál[, akivel szemben a sze-
nátus nem élhet a kifogásolás jogával].” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/460. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 118.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 23. § (4) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 

„(4) A szenátus az irányító testületbe a (2) bekezdés a)—b) pontj[á]aiban meghatározott sor-
rend szerint két, illetve három főt [delegál az oktatási miniszter, négy, illetve öt főt a szenátus. A 
szenátusi delegáltak körében egy tagot a hallgatói önkormányzat javasol. Ha a szenátus a ja-
vaslatot nem fogadja el, a hallgatói önkormányzat újabb személyre tehet javaslatot. Az okta-
tási miniszter által delegált tagokkal szemben – tagonként külön-külön – a szenátus, tagjai 
legalább kétharmadának egyhangú szavazatával kifogással élhet. Nem lehet az irányító testü-
let tagja, akivel szemben a szenátus írásban indokolt kifogással élt, helyére az oktatási minisz-
ter másik személyt delegál, akivel szemben a szenátus nem élhet a kifogásolás jogával] az in-
tézményen kívülről, többi tagját pedig az intézmény polgárai közül választja.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/489. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 119.  Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 23. § (5) bekezdés módosítását java-
solja:   
 
„(5) Az oktatási miniszter által delegált tagok közül legalább egynek, a szenátus által delegált tagok 
közül legalább kettőnek a felsőoktatási intézmény oktatási, valamint legalább egy tagnak az adott 
megye kutatási és innovációs területen tevékenykedő-ipartestületeinek, kamaráinak és testületeinek 
képviselői tudományos kutatási, művészeti tevékenységének megfelelő felsőfokú végzettséggel, to-
vábbá a szakképzettségének megfelelő területen szerzett 



- 51 - 

legalább öt év vezetői gyakorlattal kell rendelkeznie.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 120.  Dr. Horváth János képviselő a törvényjavaslat 23. § (6) bekezdés módosítását java-
solja:   
 
„(6) [Nem lehet tagja az irányító testületnek az, aki 
 
a) büntetett előéletű, 
b) köztisztviselő, vagy polgármesteri tisztséget tölt be, 
c) a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 2002. évi XVII. 
törvény hatálya alá tartozik, 
d) politikai pártban tisztséget tölt, illetve töltött be, fizetett pártalkalmazottként foglalkoztat-
ták, vagy foglalkoztatják, feltéve, hogy a kizáró ok megszűnése óta még nem telt el legalább öt 
év, 
e) önkormányzati, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, 
f) a rektor kivételével, az adott felsőoktatási intézménnyel foglalkoztatási, hallgatói jogvi-
szonyban áll, 
g) tagja más felsőoktatási intézmény irányító testületének, 
h) az állami felsőoktatási intézmények kivételével, az oktatási miniszter felügyelete alatt álló 
költségvetési szervvel közalkalmazotti jogviszonyban áll, 
i) betöltötte a hetvenedik életévét.]” 
 
(6) Az irányító testület tagjainak kiválasztása és felkérése folyamán célszerű és kívánatos olyan 
személyek keresése és megtalálása, akiket szakmai elismertség és társadalmi tisztelet övez.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/329. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 121.  Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 23. § (6) bekezdés d) pont módosítását 
javasolják:   
 
/(6) Nem lehet tagja az irányító testületnek az, aki/ 
 
„d) politikai pártban tisztséget tölt, illetve töltött be, fizetett pártalkalmazottként foglalkoztatták, 
vagy foglalkoztatják,[ feltéve, hogy a kizáró ok megszűnése óta még nem telt el legalább öt év,]” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/461. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 



- 52 - 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 122.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 23. § (6) bekezdés 
d) pont módosítását javasolják:   
 
/(6) Nem lehet tagja az irányító testületnek az, aki/ 
 
„d) politikai pártban tisztséget tölt, illetve töltött be, fizetett pártalkalmazottként foglalkoztatták[,] 
vagy foglalkoztatják, feltéve, hogy a kizáró ok megszűnése óta még nem telt el legalább öt év,” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/58. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 123.  Lezsák Sándor képviselő, valamint Karsai Péter képviselő, valamint Pánczél Kár-
oly, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Sági József és Tóth Fe-
renc képviselők a törvényjavaslat 23. § (6) bekezdés f) pont elhagyását javasolják:   
 
/(6) Nem lehet tagja az irányító testületnek az, aki/ 
 
„f) [a rektor kivételével, az adott felsőoktatási intézménnyel foglalkoztatási, hallgatói jogvi-
szonyban áll,”] 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelemszerűen 
változik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/23., 133., 462. számon beterjesztett módosító javaslat indokolá-
sát.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 124.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András és dr. Balogh Miklós 
képviselők a törvényjavaslat 23. § (6) bekezdés f) pont módosítását javasolják:   
 
/(6) Nem lehet tagja az irányító testületnek az, aki/ 
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„f) [a rektor kivételével,] az adott felsőoktatási intézménnyel foglalkoztatási, hallgatói jogviszony-
ban áll,” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 128. (369. sz. jav. - 23.§ új(7) ), 136. (369. sz. jav. - 23.§ (10) 

), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/369. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság ülésén egyetért, az Okta-
tási bizottság, a Foglalkoztatási bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
 125.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 23. § (6) bekezdés kiegészítését javasolja 
a következő új j) pont  felvételével:   
 
/(6) Nem lehet tagja az irányító testületnek az, aki/ 
 
„i) betöltötte a hetvenedik életévét,  
j) nem magyar állampolgár.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/18. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 126.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 23. § (6) bekezdés kiegészítését javasolja 
a következő új j) pont  felvételével:   
 
/(6) Nem lehet tagja az irányító testületnek az, aki/ 
 
„i) betöltötte a hetvenedik életévét,  
j) nem rendelkezik tudományos fokozattal.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/19. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 127.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 23. § (6) bekezdés kiegészítését javasolja 
a következő új j) pont  felvételével:   
 
/(6) Nem lehet tagja az irányító testületnek az, aki/ 
 
„i) betöltötte a hetvenedik életévét,  
j) gazdasági társaság vezetője, vagy tagja az igazgatóságnak, vagy a felügyelő bizottságnak.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/21. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 128.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András és dr. Balogh Miklós 
képviselők a törvényjavaslat 23. § kiegészítését javasolják a következő új (7) bekezdés  felvételé-
vel:   
 
„(7) A rektor tekintetében -az a) és a g)-i) pont kivételével-a (6) bekezdésben foglaltakat nem kell 
alkalmazni.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 124. (369. sz. jav. - 23.§ (6) f) ), 136. (369. sz. jav. - 23.§ (10) 

), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/369. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Oktatási bizottság, az Emberi jogi bizottság 
ülésén egyetért, a Foglalkoztatási bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
 129.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné és Nagy Nóra képviselők a törvényja-
vaslat 23. § (7) bekezdés elhagyását javasolják:   
 

„[(7) Az irányító testület tagjai — a köztisztviselőkre vonatkozó rendelkezések szerint —
vagyonnyilatkozatot tesznek.]” 
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Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/359. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 130.  Dr. Horváth János képviselő a törvényjavaslat 23. § (9) bekezdés módosítását java-
solja:   
 
„(9) Az irányító testület tagjait az oktatási miniszter kéri, illetve menti fel. Az irányító testület tagja-
it havi rendszerességgel fizetett tiszteletdíj illeti meg, amelynek összege a költségvetési évet meg-
előző év utolsó munkanapján érvényes legkisebb kötelező munkabér (minimálbér)[ háromszorosa, 
az elnöké ötszöröse, ha az irányító testület tagjainak száma hét, illetve négyszerese, az elnöké 
hatszorosa, ha az irányító testület tagjainak száma kilenc]. Az irányító testület tagjaival az okta-
tási miniszter köt megállapodást. A tiszteletdíj fedezetét az Oktatási Minisztérium biztosítja.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/330. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 131.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné és Nagy Nóra képviselők a törvényja-
vaslat 23. § (9) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(9) Az irányító testület tagjait az oktatási miniszter [kéri] nevezi ki, illetve menti fel. Az irányító 
testület tagjait havi rendszerességgel fizetett tiszteletdíj illeti meg, amelynek összege a költségvetési 
évet megelőző év utolsó munkanapján érvényes legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) három-
szorosa, az elnöké ötszöröse, ha az irányító testület tagjainak száma hét, illetve négyszerese, az el-
nöké hatszorosa, ha az irányító testület tagjainak száma kilenc. Az irányító testület tagjaival az okta-
tási miniszter köt megállapodást. A tiszteletdíj fedezetét az Oktatási Minisztérium biztosítja.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/358. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 



- 56 - 

 132.  Pánczél Károly, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 23. § (9) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(9) Az irányító testület tagjait az oktatási miniszter kéri, illetve menti fel. Az irányító testület tagja-
it havi rendszerességgel fizetett tiszteletdíj illeti meg, amelynek összege a költségvetési évet meg-
előző év utolsó munkanapján érvényes legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) háromszorosa, 
az elnöké ötszöröse[, ha az irányító testület tagjainak száma hét, illetve négyszerese, az elnöké 
hatszorosa, ha az irányító testület tagjainak száma kilenc]. Az irányító testület tagjaival az okta-
tási miniszter köt megállapodást. A tiszteletdíj fedezetét az Oktatási Minisztérium biztosítja.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108. (457. sz. jav. - 23.§ (2) ), 116. (457. sz. jav. - 23.§ (4) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/457. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 133.  Pánczél Károly, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 23. § (9) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(9) Az irányító testület tagjait az oktatási miniszter kéri, illetve menti fel. Az irányító testület tagja-
it havi rendszerességgel fizetett tiszteletdíj illeti meg, amelynek összege a költségvetési évet meg-
előző év utolsó munkanapján érvényes legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) háromszorosa[, 
az elnöké ötszöröse, ha az irányító testület tagjainak száma hét, illetve négyszerese, az elnöké 
hatszorosa, ha az irányító testület tagjainak száma kilenc]. Az irányító testület tagjaival az okta-
tási miniszter köt m”egállapodást. A tiszteletdíj fedezetét az Oktatási Minisztérium biztosítja.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/458. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 134.  Pánczél Károly, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 23. § (9) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(9) Az irányító testület tagjait az oktatási miniszter kéri, illetve menti fel. Az irányító testület tagja-
it [havi rendszerességgel fizetett ]tiszteletdíj illeti meg, amelynek összege ülésenként a költségve-
tési évet megelőző év utolsó munkanapján érvényes legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) 
[háromszorosa, az elnöké ötszöröse, ha az irányító testület tagjainak száma hét, illetve négy-
szerese, az elnöké hatszorosa, ha az irányító testület tagjainak száma kilenc]. Az irányító testü-
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let tagjaival az oktatási miniszter köt megállapodást. A tiszteletdíj fedezetét az Oktatási Minisztéri-
um biztosítja.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 138. (459. sz. jav. - 23.§ (10) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/459. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 135.  Dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Tóth Ferenc, Pánczél Károly és 
Sági József képviselők a törvényjavaslat 23. § (10) bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(10) Az irányító testület ülésére — a napirend és az előterjesztések megküldésével, az ülés 
előtt legalább öt munkanappal — meg kell hívni a Magyar Államkincstár által delegált gazdasági 
tanácsadót, aki tanácskozási joggal vesz részt az ülésen, és a döntéshozatal előtt véleményt nyilvá-
níthat minden olyan kérdésben, amelyben a közpénz, közvagyon célszerű és gazdaságos felhaszná-
lása elvárható. A gazdasági tanácsadó részére a felsőoktatási intézmény köteles a szükséges infor-
mációkat megadni. Ha az irányító testület a gazdasági tanácsadó véleményét figyelmen kívül hagy-
ja, kérésére véleményét [a felsőoktatási intézmény és] az Oktatási Minisztériumnak [honlapján 
közzé kell tenni] meg kell küldeni. A gazdasági tanácsadót tiszteletdíj illeti meg, amelynek havi 
összege a költségvetési évet megelőző év utolsó munkanapján érvényes legkisebb kötelező munka-
bér (minimálbér). A tiszteletdíj fedezetét az Oktatási Minisztérium biztosítja.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/112. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 136.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András és dr. Balogh Miklós 
képviselők a törvényjavaslat 23. § (10) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(10) Az irányító testület ülésére - a napirend és az előterjesztések megküldésével, az ülés előtt leg-
alább öt munkanappal - meg kell hívni a Magyar 
Államkincstár [által delegált gazdasági tanácsadót] megbízottját, aki tanácskozási joggal vesz 
részt az ülésen, és a döntéshozatal előtt véleményt nyilváníthat minden olyan kérdésben, amelyben 
a közpénz, közvagyon célszerű és gazdaságos felhasználása elvárható. A [gazdasági tanácsadó] 
megbízott, részére a felsőoktatási intézmény köteles a szükséges információkat megadni . Ha az 
irányító testület a [gazdasági tanácsadó] megbízott véleményét figyelmen kívül hagyja, kérésére 
véleményét a felsőoktatási intézmény és az Oktatási Minisztérium honlapján közzé kell tenni . A 
[gazdasági tanácsadót] megbízottat tiszteletdíj illeti meg, amelynek havi összege a költségvetési 
évet megelőző év utolsó munkanapján érvényes legkisebb kötelező munkabér (minimálbér). A tisz-
teletdíj fedezetét az Oktatási Minisztérium biztosítja.” 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 124. (369. sz. jav. - 23.§ (6) f) ), 128. (369. sz. jav. - 23.§ 

új(7) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/369. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Oktatási bizottság, az Emberi jogi bizottság 
ülésén egyetért, a Foglalkoztatási bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
 137.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 23. § (10) bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(10) Az irányító testület ülésére — a napirend és az előterjesztések megküldésével, az ülés 
előtt legalább öt munkanappal — meg kell hívni a Magyar Államkincstár által delegált gazdasági 
tanácsadót, aki tanácskozási joggal vesz részt az ülésen, és a döntéshozatal előtt véleményt nyilvá-
níthat minden olyan kérdésben, amelyben a közpénz, közvagyon célszerű és gazdaságos felhaszná-
lása elvárható. A gazdasági tanácsadó részére a felsőoktatási intézmény köteles a szükséges infor-
mációkat megadni. Ha az irányító testület a gazdasági tanácsadó véleményét figyelmen kívül hagy-
ja, a tanácsadó kérésére véleményét a felsőoktatási intézmény és az Oktatási Minisztérium honlap-
ján közzé kell tenni. A gazdasági tanácsadót tiszteletdíj illeti meg, amelynek havi összege a költ-
ségvetési évet megelőző év utolsó munkanapján érvényes legkisebb kötelező munkabér (minimál-
bér). A tiszteletdíj fedezetét az Oktatási Minisztérium biztosítja.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/384. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 138.  Pánczél Károly, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 23. § (10) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 

„(10) Az irányító testület ülésére — a napirend és az előterjesztések megküldésével, az ülés 
előtt legalább öt munkanappal — meg kell hívni a Magyar Államkincstár által delegált gazdasági 
tanácsadót, aki tanácskozási joggal vesz részt az ülésen, és a döntéshozatal előtt véleményt nyilvá-
níthat minden olyan kérdésben, amelyben a közpénz, közvagyon célszerű és gazdaságos felhaszná-
lása elvárható. A gazdasági tanácsadó részére a felsőoktatási intézmény köteles a szükséges infor-
mációkat megadni. Ha az irányító testület a gazdasági tanácsadó véleményét figyelmen kívül hagy-
ja, kérésére véleményét a felsőoktatási intézmény és az Oktatási Minisztérium honlapján közzé kell 
tenni. [A gazdasági tanácsadót tiszteletdíj illeti meg, amelynek havi összege a költségvetési évet 
megelőző év utolsó munkanapján érvényes legkisebb kötelező munkabér (minimálbér). A tisz-
teletdíj fedezetét az Oktatási Minisztérium biztosítja.]” 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 134. (459. sz. jav. - 23.§ (9) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/459. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 139.  Dr. Pósán László képviselő, valamint Dr. Bartha László képviselő a törvényjavaslat 
24. § elhagyását javasolja:   
 

„24. § [(1) Az irányító testület dönt működésének rendjéről, azzal a megkötéssel, hogy a 
testület akkor határozatképes, ha ülésén — a 23. § (2) bekezdés a)—b) pontjában meghatáro-
zott sorrend szerint — legalább öt, illetve hét tag jelen van. Döntéseit tagjai többségének név 
szerinti szavazatával hozza. A rektor megbízásával kapcsolatos javaslattételhez legalább öt, 
illetve hat támogató szavazatra van szükség. A rektori megbízással kapcsolatos döntéshoza-
talkor az irányító testület elnöke nem szavazhat. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, a 
döntéseket határozatba kell foglalni. Az irányító testület működésének rendjét a fenntartó 
hagyja jóvá. 
 

(2) Az irányító testület szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal tartja ülését, 
amelyen tanácskozási joggal részt vehet a szenátus elnöke, a gazdasági vezető, továbbá a hall-
gatói önkormányzat, a doktorandusz önkormányzat, az intézményi reprezentatív szakszerve-
zet egy-egy képviselője, továbbá az ágazatát érintő kérdések tárgyalásánál a képzésben érde-
kelt miniszter képviselője. Az irányító testület elnöke zárt ülést rendelhet el, illetve titoktartási 
kötelezettséget írhat elő. Ha az irányító testület elnöke nem írt elő titoktartási kötelezettséget, 
az irányító testület határozatát — a helyben szokásos módon — nyilvánosságra kell hozni. 
 
(3) Az irányító testület megalakulását a rektor kezdeményezi.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 168. (155. sz. jav. - 27.§ (1) ), 170. (155. sz. jav. - 27.§ (3) ), 
174. (155. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 178. (155. sz. jav. - 27.§ (6) ), 183. (155. sz. jav. - 27.§ (7) ), 185. (155. sz. jav. - 27.§ (10) ), 188. 
(155. sz. jav. - 27.§ (12) ), 193. (294. sz. jav. - 28.§ (1) f) ), 194. (295. sz. jav. - 28.§ (1) j) ), 202. (297. sz. jav. - 29.§ (6) ), 210. (158. sz. 

jav. - 29.§ (8) ), 424. (269. sz. jav. - 111.§ (1) ), 432. (271. sz. jav. - 113.§ (1) ), 441. (273. sz. jav. - 115.§ (3) ), 444. (272. sz. jav. - 115.§ 

(8) ), 445. (276. sz. jav. - 115.§ (10) ), 459. (278. sz. jav. - 120.§ (6) ), 463. (279. sz. jav. - 121.§ (4) ), 487. (280. sz. jav. - 137.§ (3) ), 
555. (289. sz. jav. - 154.§ (2) ), 559. (288. sz. jav. - 154.§ (4) ), 564. (291. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/154., 423. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 140.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, 
Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 24. § módosítását javasolják:   
 

„24. § (1) A[z irányító testület] fenntartói tanács dönt működésének rendjéről, azzal a meg-
kötéssel, hogy a testület akkor határozatképes, ha ülésén — a 23. § (2) bekezdés a)—b) pontjában 
meghatározott sorrend szerint — legalább öt, illetve hét tag jelen van. Döntéseit tagjai többségének 
név szerinti szavazatával hozza. A rektor megbízásával kapcsolatos javaslattételhez legalább öt, il-
letve hat támogató szavazatra van szükség. A rektori megbízással kapcsolatos döntéshozatalkor a[z 
irányító testület] fenntartói tanácst elnöke nem szavazhat. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készí-
teni, a döntéseket határozatba kell foglalni. A[z irányító testület] fenntartói tanács működésének 
rendjét a fenntartó hagyja jóvá. 
 

(2) A[z irányító testület] fenntartói tanács szükség szerint, de évente legalább hat alkalom-
mal tartja ülését, amelyen tanácskozási joggal részt vehet a szenátus elnöke, a gazdasági vezető, to-
vábbá a hallgatói önkormányzat, a doktorandusz önkormányzat, az intézményi reprezentatív szak-
szervezet egy-egy képviselője, továbbá az ágazatát érintő kérdések tárgyalásánál a képzésben érde-
kelt miniszter képviselője. A[z irányító testület] fenntartói tanácst elnöke zárt ülést rendelhet el, 
illetve titoktartási kötelezettséget írhat elő. Ha a[z irányító testület] fenntartói tanács elnöke nem írt 
elő titoktartási kötelezettséget, a[z irányító testület] fenntartói tanács határozatát — a helyben szo-
kásos módon — nyilvánosságra kell hozni. 
 
(3) A[z irányító testület] fenntartói tanács megalakulását a rektor kezdeményezi.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/123. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 141.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, 
Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 24. § (1) bekezdés módosítását java-
solják:   
 
„(1) Az irányító testület dönt működésének rendjéről, azzal a megkötéssel, hogy a testület akkor ha-
tározatképes, ha ülésén – a 23. § (2) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott sorrend szerint – leg-
alább öt, illetve hét tag jelen van. Döntéseit [tagjai többségének] szavazattöbbséggel, név szerinti 
szavaz[atával]ással  hozza. A rektor megbízásával kapcsolatos javaslattételhez legalább öt, illetve 
hat támogató szavazatra van szükség. A rektori megbízással kapcsolatos döntéshozatalkor az irányí-
tó testület elnöke nem szavazhat. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, a döntéseket határozat-
ba kell foglalni. Az irányító testület működésének rendjét a fenntartó hagyja jóvá.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 



- 61 - 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 142.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 24. § (1) bekezdés módosítását java-
solják:   
 

„(1) Az irányító testület dönt működésének rendjéről, azzal a megkötéssel, hogy a testület ak-
kor határozatképes, ha ülésén — a 23. § (2) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott sorrend szerint 
– legalább öt, illetve hét tag jelen van. Döntéseit tagjai többségének név szerinti szavazatával hozza. 
A rektor megbízásával kapcsolatos javaslattételhez legalább öt, illetve hat támogató szavazatra van 
szükség. A rektori megbízással kapcsolatos döntéshozatalkor az irányító testület elnöke nem sza-
vazhat. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, a döntéseket határozatba kell foglalni. Kérésre a 
jegyyzőkönyvben a kisebbségi
véleményt rögzíteni kell. Az irányító testület működésének rendjét a fenntartó hagyja jóvá.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/111. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 143.  Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 24. § (3) bekezdés elha-
gyását javasolják:   
 
„[(3) Az irányító testület megalakulását a rektor kezdeményezi.]” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/53. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 144.  Dr. Bartha László képviselő a törvényjavaslat 25. § elhagyását javasolja:   
 
„25. § [(1) Az irányító testület fogadja el a stratégiai, foglalkoztatási, üzleti tervet (a további-
akban: intézményfejlesztési terv). Az intézményfejlesztési tervben kell meghatározni a fejlesz-
téssel, a fenntartó által a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon hasznosítá-
sával, megóvásával kapcsolatos elképzeléseket, a várható bevételeket és kiadásokat. Az intéz-
ményfejlesztési terv része a kutatási-fejlesztési-innovációs stratégia. Az intézményfejlesztési 
tervet középtávra, legalább négyéves időszakra kell elkészíteni, évenkénti bontásban megha-
tározva a végrehajtás feladatait. Az intézményfejlesztési terv része a foglalkoztatási terv. A 
foglalkoztatási tervben kell meghatározni azt a létszámot, amelynek keretei között a felsőokta-
tási intézmény megoldhatja feladatait. 
 
(2) Az irányító testület a jogszabályok keretei között 
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a) kiírja a rektori pályázatot, elbírálja a pályázatokat, továbbá előterjesztést tesz a fenntartó 
részére a rektor személyére, juttatásaira, jóváhagyja a rektor munkaköri leírását és értékeli 
vezetői tevékenységét; 
b) elfogadja a felsőoktatási intézmény  
ba) költségvetését és a számviteli rendelkezések szerinti beszámolóját,  
bb) intézményi minőségfejlesztési programjának végrehajtásáról szóló beszámolót, 
bc) számviteli rendjét;  
c) jóváhagyja a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát;  
d) egyetértési jogot gyakorol a szenátus által kezdeményezett képzés indításánál, illetve meg-
szüntetésénél; 
e) kezdeményezheti a fenntartónál a felsőoktatási intézmény 
ea) alapító okiratának módosítását, 
eb) átalakulását, 
ec) megszüntetését; 
f) dönt  
fa) fejlesztés indításáról, 
fb) gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, gaz-
dálkodó szervezettel történő együttműködésről, 
fc) a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon hasznosításáról, továb-
bá a felsőoktatási intézmény tulajdonában lévő ingatlanvagyon hasznosításáról, elidegenítésé-
ről, 
fd) ez e törvényben meghatározottak szerint a hitelfelvételről, 
fe) együttműködési megállapodás megkötéséről, 
ff) költségvetésen belüli átcsoportosításról, 
fg) gazdaságtalan tevékenységének és az ahhoz kapcsolódó szervezetének, szervezeti egységé-
nek átalakításáról, megszüntetéséről; 
g) a tárgyi, pénzügyi és személyi feltételek biztosítása mellett kezdeményezi, hogy a felsőokta-
tási intézmény indítson új képzést; 
h) egyetértési jogot gyakorol a gazdasági vezető, továbbá a belső ellenőrzési szervezet vezető-
jének megbízásánál, illetve a megbízás visszavonásánál. 
 
(3) Az irányító testület határozza meg a felsőoktatási intézmény szervezeti tagozódását, amely 
alapján a szenátus szabályozza a szervezeti és működési szabályzatban a működés rendjét. 
 
(4) A fenntartó az (2) bekezdés e) pontjában meghatározott döntéseket az irányító testület 
kezdeményezése alapján hozhatja meg.  
 
(5) Az irányító testület a felsőoktatási intézmény költségvetésében meghatározhatja azt az ösz-
szeghatárt, mely felett a kötelezettségvállaláshoz be kell szerezni előzetes egyetértését. 
 

(6) Az irányító testület döntései során köteles figyelembe venni a közpénz és a közvagyon 
hatékony és felelős használatának, rendeltetésszerű igénybevételének követelményét. E célból 
figyelemmel kíséri a felsőoktatási intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a 
gazdaságosság követelményeinek érvényesítését. Rendszeresen — de évente legalább két alka-
lommal — áttekinti a felsőoktatási intézmény működését, gazdálkodását, az alapító okiratá-
ban meghatározott feladatok végrehajtását, e körben beszámoltatja a gazdasági vezetőt. Fi-
gyelemmel kíséri továbbá, hogy a felsőoktatási intézmény szervezeti rendje igazodik-e a fel-
adatok hatékony ellátásához. 
 
(7) Az irányító testület indokolt esetben 
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a) felhívja a rektort, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, 
b) meghozza a (2) bekezdés fg) pontjában meghatározott döntéseket,  
c) kezdeményezi a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott intézkedéseket.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/422. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 145.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 25. § elhagyását javasolják:   
 
„25. § [(1) Az irányító testület fogadja el a stratégiai, foglalkoztatási, üzleti tervet (a további-
akban: intézményfejlesztési terv). Az intézményfejlesztési tervben kell meghatározni a fejlesz-
téssel, a fenntartó által a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon hasznosítá-
sával, megóvásával kapcsolatos elképzeléseket, a várható bevételeket és kiadásokat. Az intéz-
ményfejlesztési terv része a kutatási-fejlesztési-innovációs stratégia. Az intézményfejlesztési 
tervet középtávra, legalább négyéves időszakra kell elkészíteni, évenkénti bontásban megha-
tározva a végrehajtás feladatait. Az intézményfejlesztési terv része a foglalkoztatási terv. A 
foglalkoztatási tervben kell meghatározni azt a létszámot, amelynek keretei között a felsőokta-
tási intézmény megoldhatja feladatait. 
 
(2) Az irányító testület a jogszabályok keretei között 
 
a) kiírja a rektori pályázatot, elbírálja a pályázatokat, továbbá előterjesztést tesz a fenntartó 
részére a rektor személyére, juttatásaira, jóváhagyja a rektor munkaköri leírását és értékeli 
vezetői tevékenységét; 
b) elfogadja a felsőoktatási intézmény  
ba) költségvetését és a számviteli rendelkezések szerinti beszámolóját,  
bb) intézményi minőségfejlesztési programjának végrehajtásáról szóló beszámolót, 
bc) számviteli rendjét;  
c) jóváhagyja a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát;  
d) egyetértési jogot gyakorol a szenátus által kezdeményezett képzés indításánál, illetve meg-
szüntetésénél; 
e) kezdeményezheti a fenntartónál a felsőoktatási intézmény 
ea) alapító okiratának módosítását, 
eb) átalakulását, 
ec) megszüntetését; 
f) dönt  
fa) fejlesztés indításáról, 
fb) gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, gaz-
dálkodó szervezettel történő együttműködésről, 
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fc) a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon hasznosításáról, továb-
bá a felsőoktatási intézmény tulajdonában lévő ingatlanvagyon hasznosításáról, elidegenítésé-
ről, 
fd) ez e törvényben meghatározottak szerint a hitelfelvételről, 
fe) együttműködési megállapodás megkötéséről, 
ff) költségvetésen belüli átcsoportosításról, 
fg) gazdaságtalan tevékenységének és az ahhoz kapcsolódó szervezetének, szervezeti egységé-
nek átalakításáról, megszüntetéséről; 
g) a tárgyi, pénzügyi és személyi feltételek biztosítása mellett kezdeményezi, hogy a felsőokta-
tási intézmény indítson új képzést; 
h) egyetértési jogot gyakorol a gazdasági vezető, továbbá a belső ellenőrzési szervezet vezető-
jének megbízásánál, illetve a megbízás visszavonásánál. 
 
(3) Az irányító testület határozza meg a felsőoktatási intézmény szervezeti tagozódását, amely 
alapján a szenátus szabályozza a szervezeti és működési szabályzatban a működés rendjét. 
 
(4) A fenntartó az (2) bekezdés e) pontjában meghatározott döntéseket az irányító testület 
kezdeményezése alapján hozhatja meg.  
 
(5) Az irányító testület a felsőoktatási intézmény költségvetésében meghatározhatja azt az ösz-
szeghatárt, mely felett a kötelezettségvállaláshoz be kell szerezni előzetes egyetértését. 
 

(6) Az irányító testület döntései során köteles figyelembe venni a közpénz és a közvagyon 
hatékony és felelős használatának, rendeltetésszerű igénybevételének követelményét. E célból 
figyelemmel kíséri a felsőoktatási intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a 
gazdaságosság követelményeinek érvényesítését. Rendszeresen — de évente legalább két alka-
lommal — áttekinti a felsőoktatási intézmény működését, gazdálkodását, az alapító okiratá-
ban meghatározott feladatok végrehajtását, e körben beszámoltatja a gazdasági vezetőt. Fi-
gyelemmel kíséri továbbá, hogy a felsőoktatási intézmény szervezeti rendje igazodik-e a fel-
adatok hatékony ellátásához. 
 
(7) Az irányító testület indokolt esetben 
 
a) felhívja a rektort, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, 
b) meghozza a (2) bekezdés fg) pontjában meghatározott döntéseket,  
c) kezdeményezi a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott intézkedéseket.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155. (127. sz. jav. - 25.§ (3) ), 160. (131. sz. jav. - 26.§ ), 
166. (94. sz. jav. - 27.§ (1) ), 173. (95. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 180. (96. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 187. (97. sz. jav. - 27.§ (12) ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/126. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 146.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 25. § módosítását javasolják:   
 
„25. § (1) A[z irányító testület fogadja el] fenntartói tanács hagyja jóvá  a stratégiai, foglalkoztatá-
si, üzleti tervet (a továbbiakban: intézményfejlesztési terv). Az intézményfejlesztési tervben kell 
meghatározni a fejlesztéssel, a fenntartó által a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott va-
gyon hasznosításával, megóvásával kapcsolatos elképzeléseket, a várható bevételeket és kiadásokat. 
Az intézményfejlesztési terv része a kutatási-fejlesztési-innovációs stratégia. Az intézményfejlesz-
tési tervet középtávra, legalább négyéves időszakra kell elkészíteni, évenkénti bontásban meghatá-
rozva a végrehajtás feladatait. Az intézményfejlesztési terv része a foglalkoztatási terv. A foglalkoz-
tatási tervben kell meghatározni azt a létszámot, amelynek keretei között a felsőoktatási intézmény 
megoldhatja feladatait. 
 
(2) A[z irányító testület] fenntartói tanács a jogszabályok keretei között 
 
a) kiírja a rektori pályázatot, elbírálja a pályázatokat, továbbá előterjesztést tesz a fenntartó részére a 
rektor személyére, juttatásaira, jóváhagyja a rektor munkaköri leírását és értékeli vezetői tevékeny-
ségét; 
b) elfogadja a felsőoktatási intézmény  
ba) költségvetését és a számviteli rendelkezések szerinti beszámolóját,  
bb) intézményi minőségfejlesztési programjának végrehajtásáról szóló beszámolót, 
bc) számviteli rendjét;  
c) jóváhagyja a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát;  
d) egyetértési jogot gyakorol a szenátus által kezdeményezett képzés indításánál, illetve megszünte-
tésénél; 
e) kezdeményezheti a fenntartónál a felsőoktatási intézmény 
ea) alapító okiratának módosítását, 
eb) átalakulását, 
ec) megszüntetését; 
f) dönt  
fa) fejlesztés indításáról, 
fb) gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, gazdálkodó 
szervezettel történő együttműködésről, 
fc) a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon hasznosításáról, továbbá a 
felsőoktatási intézmény tulajdonában lévő ingatlanvagyon hasznosításáról, elidegenítéséről, 
fd) ez e törvényben meghatározottak szerint a hitelfelvételről, 
fe) együttműködési megállapodás megkötéséről, 
ff) költségvetésen belüli átcsoportosításról, 
fg) gazdaságtalan tevékenységének és az ahhoz kapcsolódó szervezetének, szervezeti egységének 
átalakításáról, megszüntetéséről; 
g) a tárgyi, pénzügyi és személyi feltételek biztosítása mellett kezdeményezi, hogy a felsőoktatási 
intézmény indítson új képzést; 
h) egyetértési jogot gyakorol a gazdasági vezető, továbbá a belső ellenőrzési szervezet vezetőjének 
megbízásánál, illetve a megbízás visszavonásánál. 
 
(3) A[z irányító testület határozza meg] fenntartói tanács hagyja jóvá a felsőoktatási intézmény 
szervezeti tagozódását, amely alapján a szenátus szabályozza a szervezeti és működési szabályzat-
ban a működés rendjét. 
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(4) A fenntartó az (2) bekezdés e) pontjában meghatározott döntéseket a[z irányító testület] fenn-
tartói tanács kezdeményezése alapján hozhatja meg.  
 
(5) A[z irányító testület] fenntartói tanács a felsőoktatási intézmény költségvetésében meghatároz-
hatja azt az összeghatárt, mely felett a kötelezettségvállaláshoz be kell szerezni előzetes egyetértés-
ét. 
 

(6) A[z irányító testület] fenntartói tanács döntései során köteles figyelembe venni a közpénz 
és a közvagyon hatékony és felelős használatának, rendeltetésszerű igénybevételének követelmé-
nyét. E célból figyelemmel kíséri a felsőoktatási intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékony-
ság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítését. Rendszeresen — de évente legalább két 
alkalommal — áttekinti a felsőoktatási intézmény működését, gazdálkodását, az alapító okiratában 
meghatározott feladatok végrehajtását, e körben beszámoltatja a gazdasági vezetőt. Figyelemmel 
kíséri továbbá, hogy a felsőoktatási intézmény szervezeti rendje igazodik-e a feladatok hatékony el-
látásához. 
 
(7) A[z irányító testület] fenntartói tanács indokolt esetben 
 
a) felhívja a rektort, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, 
b) meghozza a (2) bekezdés fg) pontjában meghatározott döntéseket,  
c) kezdeményezi a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott intézkedéseket.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/125. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 147.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, 
Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 25. § (1) bekezdés módosítását java-
solják:   
 
„(1) Az irányító testület fogadja el a stratégiai, foglalkoztatási, üzleti tervet (a továbbiakban: intéz-
ményfejlesztési terv). Az intézményfejlesztési tervben kell meghatározni a fejlesztéssel, a fenntartó 
által a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon hasznosításával, megóvásával kap-
csolatos [elképzeléseket] terveket, a várható bevételeket és kiadásokat. Az intézményfejlesztési terv 
része a kutatási-fejlesztési-innovációs stratégia. Az intézményfejlesztési tervet középtávra, legalább 
négyéves időszakra kell elkészíteni, évenkénti bontásban meghatározva a végrehajtás feladatait. Az 
intézményfejlesztési terv része a foglalkoztatási terv. A foglalkoztatási tervben kell meghatározni 
azt a létszámot, amelynek keretei között a felsőoktatási intézmény megoldhatja feladatait.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/124. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 148.  Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 25. § (1) bekezdés mó-
dosítását javasolják:   
 
„(1) Az irányító testület fogadja el a stratégiai, foglalkoztatási, üzleti tervet (a továbbiakban: intéz-
ményfejlesztési terv). Az intézményfejlesztési tervben kell meghatározni a fejlesztéssel, a fenntartó 
által a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon hasznosításával, megóvásával kap-
csolatos elképzeléseket, a várható bevételeket és kiadásokat. Az intézményfejlesztési terv része a 
[kutatási-fejlesztési-innovációs] kutatási, fejlesztési és innovációs stratégia. Az intézményfejlesz-
tési tervet középtávra, legalább négyéves időszakra kell elkészíteni, évenkénti bontásban meghatá-
rozva a végrehajtás feladatait. Az intézményfejlesztési terv része a foglalkoztatási terv. A foglalkoz-
tatási tervben kell meghatározni azt a létszámot, amelynek keretei között a felsőoktatási intézmény 
megoldhatja feladatait.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23. (63. sz. jav. - 5.§ (3) ), 24. (70. sz. jav. - 5.§ (4) ), 517. 
(61. sz. jav. - 147.§ 13. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/65. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 149.  Dr. Szekeres Imre képviselő a törvényjavaslat 25. § (1) bekezdés módosítását java-
solja:   
 
„(1) Az irányító testület fogadja el a stratégiai, foglalkoztatási, üzleti tervet (a továbbiakban: intéz-
ményfejlesztési terv) . Az intézményfejlesztési tervben kell meghatározni a fejlesztéssel, a fenntartó 
által a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon hasznosításával, megóvásával kap-
csolatos elképzeléseket, a várható bevételeket és kiadásokat . Az intézményfejlesztési terv része a 
kutatási-fejlesztési-innovációs stratégia, melynek feladata az adott megye kutatási és innovációs te-
rületén (ipar)testületeinek és kamaráinak kutatás-fejlesztési stratégiájának összehangolása. Az  in-
tézményfejlesztési tervet középtávra, legalább négyéves időszakra kell elkészíteni, évenkénti bon-
tásban meghatározva a végrehajtás feladatait . Az intézményfejlesztési terv része a foglalkoztatási 
terv. A foglalkoztatási tervben kell meghatározni azt a létszámot, amelynek keretei között a felsőok-
tatási intézmény megoldhatja feladatait.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/363. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 150.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 25. § (2) bekezdés a) pont elhagyását ja-
vasolja:   
 
„(2) Az irányító testület a jogszabályok keretei között 
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a) [kiírja a rektori pályázatot, elbírálja a pályázatokat, továbbá előterjesztést tesz a fenntartó 
részére a rektor személyére, juttatásaira, jóváhagyja a rektor munkaköri leírását és értékeli 
vezetői tevékenységét;]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelemszerűen 
változik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/20. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 151.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és dr. Magda Sándor 
képviselők a törvényjavaslat 25. § (2) bekezdés b) pont bb) alpont módosítását javasolják:   
 
/(2) Az irányító testület a jogszabályok keretei között/ 
 
/b) elfogadja a felsőoktatási intézmény/ 
 
„bb) intézményi minőségfejlesztési programjának végrehajtásáról szóló éves beszámolót,” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 154. (350. sz. jav. - 25.§ (2) f) fe) ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/350. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 152.  Lezsák Sándor képviselő, valamint Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma 
László, Stolár Mihály, Pánczél Károly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 
25. § (2) bekezdés d) pont elhagyását javasolják:   
 
/(2) Az irányító testület a jogszabályok keretei között/ 
 
„d) [egyetértési jogot gyakorol a szenátus által kezdeményezett képzés indításánál, illetve meg-
szüntetésénél;”] 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelemszerűen 
változik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/26., 78. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 153.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 25. § (2) bekezdés f) pont fc) alpont 
módosítását javasolja:   
 
/(2) Az irányító testület a jogszabályok keretei között/ 
 
/f) dönt/ 
 
„fc) a szenátus egyetértési joga mellett - a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott ingat-
lanvagyon hasznosításáról, továbbá a felsőoktatási intézmény tulajdonában lévő ingatlanvagyon 
hasznosításáról, elidegenítéséről,” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/27. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 154.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és dr. Magda Sándor 
képviselők a törvényjavaslat 25. § (2) bekezdés f) pont fe) alpont módosítását javasolják:   
 
/(2) Az irányító testület a jogszabályok keretei között/ 
 
/f) dönt/ 
 
„fe) szerződés, együttműködési megállapodás megkötéséről,” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151. (350. sz. jav. - 25.§ (2) b) bb) ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/350. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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 155.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 25. § (3) bekezdés elhagyását java-
solják:   
 
„[(3) Az irányító testület határozza meg a felsőoktatási intézmény szervezeti tagozódását, 
amely alapján a szenátus szabályozza a szervezeti és működési szabályzatban a működés 
rendjét.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145. (126. sz. jav. - 25.§ ), 160. (131. sz. jav. - 26.§ ), 166. 
(94. sz. jav. - 27.§ (1) ), 173. (95. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 180. (96. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 187. (97. sz. jav. - 27.§ (12) ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/127. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 156.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 25. § (3) bekezdés elhagyását javasolja:   
 
„(3) [Az irányító testület határozza meg a felsőoktatási intézmény szervezeti tagozódását, 
amely alapján a szenátus szabályozza a szervezeti és működési szabályzatban a működés 
rendjét.”] 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/29. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 157.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és dr. Magda Sándor 
képviselők a törvényjavaslat 25. § (3) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(3) Az irányító testület, a szenátusnak az oktatási-kutatási szervezetre vonatkozó véleménye, javas-
lata alapján, meghatározza [határozza meg ]a felsőoktatási intézmény szervezeti tagozódását, 
amely alapján a szenátus szabályozza a szervezeti és működési szabályzatban a működés rendjét.” 
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 Indokolás: Lásd a T/15267/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 158.  Dr. Vastagh Pál képviselő a törvényjavaslat 25. § kiegészítését javasolja a következő 
új (8) bekezdés  felvételével:   
 
„(8) Ha a nem állami felsőoktatási intézményben nem hoznak létre irányító testületet, az e §-ban 
meghatározott kérdésekben a fenntartó dönt.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165. (141. sz. jav. - 26.§ (4) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/140. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 159.  Dr. Bartha László képviselő a törvényjavaslat 26. § elhagyását javasolja:   
 
„26. § [(1) Az irányító testületi tagság megszűnik a megbízatás lejártával, a tag halálával, a tag 
lemondásával, illetőleg visszahívásával. Az irányító testület elnökének tagsága megszűnik, ha 
lejár a rektori megbízatása. A lemondás elfogadása az irányító testület hatáskörébe tartozik. 
A lemondás elfogadásáról az irányító testület értesíti az oktatási minisztert és a szenátust. 
 
(2) Az irányító testület elnökének kezdeményezésére vissza kell hívni azt a tagot, 
 
a) aki egy éven keresztül az irányító testület ülésének több mint felén nem vett részt, és mu-
lasztását nem tudta megfelelő módon igazolni, 
 

b) aki bármilyen okból az irányító testületi tagságból eredő feladatait — több mint fél 
éven keresztül — nem tudja ellátni, 
 
c) akinek visszahívását a többi tag egyhangú szavazással jóváhagyta, 
 
d) akivel szemben utóbb következik be olyan körülmény, amely miatt az irányító testületnek 
nem lehet tagja. 
 
(3) Lemondás és visszahívás esetén az, aki az érintett tagot delegálta, harminc napon belül új 
tagot köteles delegálni. Az eljárásra alkalmazni kell a 23. § (4) bekezdésében meghatározotta-
kat. Az újonnan megválasztott tag megbízatása öt évre szól függetlenül attól, hogy a lemon-
dott, illetve visszahívott tag megbízatásából mennyi idő telt el. 
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(4) Ha a nem állami felsőoktatási intézményben hoznak létre irányító testületet, az oktatási 
miniszter és az Oktatási Minisztérium jogait és kötelességeit a fenntartó gyakorolja, továbbá a 
fenntartót terheli az irányító testület díjazásának a költsége. A fenntartó az irányító testület 
fenntartói irányítást érintő jogosítványait magához vonhatja, korlátozhatja, jóváhagyáshoz 
kötheti. A fenntartó a tiszteletdíj mértékét a 23. § (9) bekezdésétől eltérően határozhatja meg. 
Ha a nem állami felsőoktatási intézményben nem hoznak létre irányító testületet, a 25-26. §-
ban meghatározott kérdésekben a fenntartó dönt. Az irányító testület összetételéről a fenntar-
tó határoz, azzal a megkötéssel, hogy a felsőoktatási intézmény által delegálható tagokra vo-
natkozó rendelkezéseket meg kell tartania, a Magyar Államkincstár által delegált gazdasági 
tanácsadóra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/425. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 160.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 26. § elhagyását javasolják:   
 
„26. § [(1) Az irányító testületi tagság megszűnik a megbízatás lejártával, a tag halálával, a tag 
lemondásával, illetőleg visszahívásával. Az irányító testület elnökének tagsága megszűnik, ha 
lejár a rektori megbízatása. A lemondás elfogadása az irányító testület hatáskörébe tartozik. 
A lemondás elfogadásáról az irányító testület értesíti az oktatási minisztert és a szenátust. 
 
(2) Az irányító testület elnökének kezdeményezésére vissza kell hívni azt a tagot, 
 
a) aki egy éven keresztül az irányító testület ülésének több mint felén nem vett részt, és mu-
lasztását nem tudta megfelelő módon igazolni, 
 

b) aki bármilyen okból az irányító testületi tagságból eredő feladatait — több mint fél 
éven keresztül — nem tudja ellátni, 
 
c) akinek visszahívását a többi tag egyhangú szavazással jóváhagyta, 
 
d) akivel szemben utóbb következik be olyan körülmény, amely miatt az irányító testületnek 
nem lehet tagja. 
 
(3) Lemondás és visszahívás esetén az, aki az érintett tagot delegálta, harminc napon belül új 
tagot köteles delegálni. Az eljárásra alkalmazni kell a 23. § (4) bekezdésében meghatározotta-
kat. Az újonnan megválasztott tag megbízatása öt évre szól függetlenül attól, hogy a lemon-
dott, illetve visszahívott tag megbízatásából mennyi idő telt el. 
 
(4) Ha a nem állami felsőoktatási intézményben hoznak létre irányító testületet, az oktatási 
miniszter és az Oktatási Minisztérium jogait és kötelességeit a fenntartó gyakorolja, továbbá a 
fenntartót terheli az irányító testület díjazásának a költsége. A fenntartó az irányító testület 
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fenntartói irányítást érintő jogosítványait magához vonhatja, korlátozhatja, jóváhagyáshoz 
kötheti. A fenntartó a tiszteletdíj mértékét a 23. § (9) bekezdésétől eltérően határozhatja meg. 
Ha a nem állami felsőoktatási intézményben nem hoznak létre irányító testületet, a 25-26. §-
ban meghatározott kérdésekben a fenntartó dönt. Az irányító testület összetételéről a fenntar-
tó határoz, azzal a megkötéssel, hogy a felsőoktatási intézmény által delegálható tagokra vo-
natkozó rendelkezéseket meg kell tartania, a Magyar Államkincstár által delegált gazdasági 
tanácsadóra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.]” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145. (126. sz. jav. - 25.§ ), 155. (127. sz. jav. - 25.§ (3) ), 
166. (94. sz. jav. - 27.§ (1) ), 173. (95. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 180. (96. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 187. (97. sz. jav. - 27.§ (12) ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/131. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 161.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 26. § módosítását javasolják:   
 
„26. § (1) A[z irányító testületi] fenntartói tanácsi tagság megszűnik a megbízatás lejártával, a tag 
halálával, a tag lemondásával, illetőleg visszahívásával. A[z irányító testület] fenntartói tanács el-
nökének tagsága megszűnik, ha lejár a rektori megbízatása. A lemondás elfogadása az irányító tes-
tület hatáskörébe tartozik. A lemondás elfogadásáról az irányító testület értesíti az oktatási minisz-
tert és a szenátust. 
 
(2) A[z irányító testület] fenntartói tanács elnökének kezdeményezésére vissza kell hívni azt a ta-
got, 
 
a) aki egy éven keresztül a[z irányító testület] fenntartói tanács  ülésének több mint felén nem vett 
részt, és mulasztását nem tudta megfelelő módon igazolni, 
 

b) aki bármilyen okból a[z irányító testületi] fenntartói tanácsi i tagságból eredő feladatait — 
több mint fél éven keresztül — nem tudja ellátni, 
 
c) akinek visszahívását a többi tag egyhangú szavazással jóváhagyta, 
 
d) akivel szemben utóbb következik be olyan körülmény, amely miatt a[z irányító testületnek] 
fenntartói tanácsnak  nem lehet tagja. 
 
(3) Lemondás és visszahívás esetén az, aki az érintett tagot delegálta, harminc napon belül új tagot 
köteles delegálni. Az eljárásra alkalmazni kell a 23. § (4) bekezdésében meghatározottakat. Az 
újonnan megválasztott tag megbízatása öt évre szól függetlenül attól, hogy a lemondott, illetve visz-
szahívott tag megbízatásából mennyi idő telt el. 
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(4) Ha a nem állami felsőoktatási intézményben hoznak létre [irányító testületet] fenntartói taná-
csot, az oktatási miniszter és az Oktatási Minisztérium jogait és kötelességeit a fenntartó gyakorolja, 
továbbá a fenntartót terheli a[z irányító testület] fenntartói tanács t díjazásának a költsége. A fenn-
tartó a[z irányító testület] fenntartói tanács  fenntartói irányítást érintő jogosítványait magához 
vonhatja, korlátozhatja, jóváhagyáshoz kötheti. A fenntartó a tiszteletdíj mértékét a 23. § (9) bekez-
désétől eltérően határozhatja meg. Ha a nem állami felsőoktatási intézményben nem hoznak létre 
[irányító testületet] fenntartói tanácsot, a 25-26. §-ban meghatározott kérdésekben a fenntartó 
dönt. A[z irányító testület] fenntartói tanács  összetételéről a fenntartó határoz, azzal a megkötés-
sel, hogy a felsőoktatási intézmény által delegálható tagokra vonatkozó rendelkezéseket meg kell 
tartania, a Magyar Államkincstár által delegált gazdasági tanácsadóra vonatkozó rendelkezéseket 
nem kell alkalmazni.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. 
(119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 101. (117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) ), 176. (132. sz. jav. - 27.§ 

(5) e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. (99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 
209. (99. sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 78.§ (3) ), 363. (102. sz. 

jav. - 78.§ (8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) 

), 433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. (277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 496. 
(235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. 

jav. - 154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/128. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 162.  Dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Tóth Ferenc, Pánczél Károly és 
Sági József képviselők a törvényjavaslat 26. § (1) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(1) Az irányító testületi tagság megszűnik a megbízatás lejártával, a tag halálával, a tag lemondá-
sával, illetőleg visszahívásával. Az irányító testület elnökének tagsága megszűnik, ha lejár a rektori 
megbízatása. [A lemondás elfogadása az irányító testület hatáskörébe tartozik]. A lemondás 
[elfogadásá]ról az irányító testület értesíti az oktatási minisztert és a szenátust.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/129. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 163.  Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. Balogh Miklós képviselők a törvényjavas-
lat 26. § (1) bekezdés módosítását javasolják:   
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„(1) Az irányító testületi tagság megszűnik a megbízatás lejártával, [a tag halálával,] a tag lemon-
dásával, illetőleg visszahívásával. Az irányító testület elnökének tagsága megszűnik, ha lejár a rek-
tori megbízatása. A lemondás elfogadása az irányító testület hatáskörébe tartozik. A lemondás elfo-
gadásáról az irányító testület értesíti az oktatási minisztert és a szenátust.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/539. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 164.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, 
Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 26. § (3) bekezdés módosítását java-
solják:   
 
„(3) Lemondás és visszahívás esetén az, aki az érintett tagot delegálta, harminc napon belül új tagot 
köteles delegálni. Az eljárásra alkalmazni kell a 23. § (4) bekezdésében meghatározottakat. Az 
újonnan megválasztott tag megbízatása [öt] első ízben két évre szól függetlenül attól, hogy a le-
mondott, illetve visszahívott tag megbízatásából mennyi idő telt el.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/130. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 165.  Dr. Vastagh Pál képviselő a törvényjavaslat 26. § (4) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 
„(4) Ha a nem állami felsőoktatási intézményben hoznak létre irányító testületet, az oktatási minisz-
ter és az Oktatási Minisztérium jogait és kötelességeit a fenntartó gyakorolja, továbbá a fenntartót 
terheli az irányító testület díjazásának a költsége. A fenntartó az irányító testület fenntartói irányí-
tást érintő jogosítványait magához vonhatja, korlátozhatja, jóváhagyáshoz kötheti . A fenntartó a 
tiszteletdíj mértékét a 23. § (9) bekezdésétől eltérően határozhatja meg. [Ha a nem állami felsőok-
tatási intézményben nem hoznak létre irányító testületet, a 25-26. §-ban meghatározott kérdé-
sekben a fenntartó dönt.] Az irányító testület összetételéről a fenntartó határoz, azzal a megkötés-
sel, hogy a felsőoktatási intézmény által delegálható tagokra vonatkozó rendelkezéseket meg kell 
tartania, a Magyar Államkincstár által delegált gazdasági tanácsadóra vonatkozó rendelkezéseket 
nem kell alkalmazni.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 158. (140. sz. jav. - 25.§ új(8) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/141. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 166.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 27. § (1) bekezdés módosítását java-
solják:   
 
„(1) A szenátus az alapító okiratban meghatározottak [és az irányító testület által hozott stratégi-
ai döntések] figyelembevételével határozza meg a képzési és a kutatási feladatokat, továbbá ellen-
őrzi azok végrehajtását. A szenátus meghatározza működésének rendjét és – ha e törvény másként 
nem rendelkezik – megválasztja elnökét.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145. (126. sz. jav. - 25.§ ), 155. (127. sz. jav. - 25.§ (3) ), 
160. (131. sz. jav. - 26.§ ), 173. (95. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 180. (96. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 187. (97. sz. jav. - 27.§ (12) ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/94. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 167.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 27. § (1) bekezdés módosítását java-
solják:   
 
„(1) A szenátus az alapító okiratban meghatározottak és a[z irányító testület]fenntartói tanács által 
hozott [stratégiai] döntések figyelembevételével határozza meg a képzési és a kutatási feladatokat, 
továbbá ellenőrzi azok végrehajtását. A szenátus meghatározza működésének rendjét és - ha e tör-
vény másként nem rendelkezik - megválasztja elnökét.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. 
(119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 101. (117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 176. (132. sz. jav. - 27.§ (5) 

e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. (99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 209. 
(99. sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 78.§ (3) ), 363. (102. sz. jav. - 

78.§ (8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) ), 
433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. (277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 496. 
(235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. 

jav. - 154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/132. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 168.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 27. § (1) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 

„(1) A szenátus az alapító okiratban meghatározottak [és az irányító testület által hozott 
stratégiai döntések] figyelembevételével stratégiai döntéseket hoz, meghatározza [meg] a képzési 
és a kutatási feladatokat, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását. A szenátus meghatározza működésé-
nek rendjét és [— ha e törvény másként nem rendelkezik —] megválasztja elnökét.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (154. sz. jav. - 24.§ ), 170. (155. sz. jav. - 27.§ (3) ), 
174. (155. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 178. (155. sz. jav. - 27.§ (6) ), 183. (155. sz. jav. - 27.§ (7) ), 185. (155. sz. jav. - 27.§ (10) ), 188. 
(155. sz. jav. - 27.§ (12) ), 193. (294. sz. jav. - 28.§ (1) f) ), 194. (295. sz. jav. - 28.§ (1) j) ), 202. (299. sz. jav. - 29.§ (6) ), 210. (158. sz. 

jav. - 29.§ (8) ), 424. (269. sz. jav. - 111.§ (1) ), 432. (271. sz. jav. - 113.§ (1) ), 441. (273. sz. jav. - 115.§ (3) ), 444. (272. sz. jav. - 115.§ 

(8) ), 445. (276. sz. jav. - 115.§ (10) ), 459. (278. sz. jav. - 120.§ (6) ), 463. (279. sz. jav. - 121.§ (4) ), 487. (280. sz. jav. - 137.§ (3) ), 
555. (289. sz. jav. - 154.§ (2) ), 559. (288. sz. jav. - 154.§ (4) ), 564. (291. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/155. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 169.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 27. § (1) bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(1) A szenátus az alapító okiratban meghatározottak és az irányító testület által hozott straté-
giai döntések figyelembevételével határozza meg a képzési és a kutatási feladatokat, továbbá ellen-
őrzi azok végrehajtását. A szenátus meghatározza működésének rendjét és — ha e törvény másként 
nem rendelkezik — az oktatói vagy kutatói munkakörben foglalkoztatott tagjai közül megválasztja 
elnökét.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/508. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 



- 78 - 

 170.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 27. § (3) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 
„(3) A szenátus fogadja el a felsőoktatási intézmény 
 
a) képzési programját, 
b) szervezeti és működési szabályzatát, doktori szabályzatát, 
c) a minőség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveit, 
d) a felsőoktatási intézmény költségvetését és a számviteli rendelkezések szerinti beszámolóját, 
e) a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát, 
f) számviteli rendjét, 
g) minőségfejlesztési programját, 
h) dönt fejlesztések indításáról, 
i) dönt gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, gazdál-
kodó szervezettel történő együttműködésről, 
j) dönt a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon hasznosításáról, továbbá 
a felsőoktatási intézmény tulajdonában lévő ingatlanvagyon hasznosításáról, elidegenítéséről, 
k) dönt hitelfelvételről, 
l) együttműködési megállapodás megkötéséről, 
m) egyetértési jogot gyakorol a gazdasági vezető, továbbá a belső ellenőrzési 
szervezet vezetőjének megbízásánál, illetve a megbízás visszavonásánál.” 
 
Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (154. sz. jav. - 24.§ ), 168. (155. sz. jav. - 27.§ (1) ), 
174. (155. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 178. (155. sz. jav. - 27.§ (6) ), 183. (155. sz. jav. - 27.§ (7) ), 185. (155. sz. jav. - 27.§ (10) ), 188. 
(155. sz. jav. - 27.§ (12) ), 193. (294. sz. jav. - 28.§ (1) f) ), 194. (295. sz. jav. - 28.§ (1) j) ), 202. (157. sz. jav. - 29.§ (6) ), 210. (158. sz. 

jav. - 29.§ (8) ), 424. (269. sz. jav. - 111.§ (1) ), 432. (271. sz. jav. - 113.§ (1) ), 441. (273. sz. jav. - 115.§ (3) ), 444. (272. sz. jav. - 115.§ 

(8) ), 445. (276. sz. jav. - 115.§ (10) ), 459. (278. sz. jav. - 120.§ (6) ), 463. (279. sz. jav. - 121.§ (4) ), 487. (280. sz. jav. - 137.§ (3) ), 
555. (289. sz. jav. - 154.§ (2) ), 559. (288. sz. jav. - 154.§ (4) ), 564. (291. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/155. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 171.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 27. § (3) bekezdés kiegészítését javasolja 
a következő új b) pont  felvételével:   
 
/(3) A szenátus fogadja el a felsőoktatási intézmény/ 
 
„b) szervezeti tagozódását,”
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelemszerűen 
változik. 
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 Indokolás: Lásd a T/15267/30. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 172.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és dr. Magda Sándor 
képviselők a törvényjavaslat 27. § (5) bekezdés c) pont módosítását javasolják:   
 

/(5) A szenátus az a)—g) pont tekintetében dönt, illetve a h)—k) pont tekintetében dönthet/ 
 
„c) a felsőoktatási intézmény állandó bizottságainak és az intézmény szervezetének részét képező 
egyéb tanácsainak létrehozásáról,” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/352. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 173.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 27. § (5) bekezdés e) pont elhagyását 
javasolják:   
 

/(5) A szenátus az a)—g) pont tekintetében dönt, illetve a h)—k) pont tekintetében dönthet/ 
 
„[e) az irányító testület tagjainak delegálásáról,]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § pontjainak számozása értelemszerűen változik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145. (126. sz. jav. - 25.§ ), 155. (127. sz. jav. - 25.§ (3) ), 
160. (131. sz. jav. - 26.§ ), 166. (94. sz. jav. - 27.§ (1) ), 180. (96. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 187. (97. sz. jav. - 27.§ (12) ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/95. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 174.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 27. § (5) bekezdés e) pont elhagyását 
javasolja:   
 

/(5) A szenátus az a)—g) pont tekintetében dönt, illetve a h)—k) pont tekintetében dönthet/ 
 
„[e) az irányító testület tagjainak delegálásáról,]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § pontjainak számozása értelemszerűen változik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (154. sz. jav. - 24.§ ), 168. (155. sz. jav. - 27.§ (1) ), 
170. (155. sz. jav. - 27.§ (3) ), 178. (155. sz. jav. - 27.§ (6) ), 183. (155. sz. jav. - 27.§ (7) ), 185. (155. sz. jav. - 27.§ (10) ), 188. (155. 

sz. jav. - 27.§ (12) ), 193. (294. sz. jav. - 28.§ (1) f) ), 194. (295. sz. jav. - 28.§ (1) j) ), 202. (299. sz. jav. - 29.§ (6) ), 210. (158. sz. jav. - 

29.§ (8) ), 424. (269. sz. jav. - 111.§ (1) ), 432. (271. sz. jav. - 113.§ (1) ), 441. (273. sz. jav. - 115.§ (3) ), 444. (272. sz. jav. - 115.§ (8) ), 
445. (276. sz. jav. - 115.§ (10) ), 459. (278. sz. jav. - 120.§ (6) ), 463. (279. sz. jav. - 121.§ (4) ), 487. (280. sz. jav. - 137.§ (3) ), 555. 
(289. sz. jav. - 154.§ (2) ), 559. (288. sz. jav. - 154.§ (4) ), 564. (291. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/155. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 175.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 27. § (5) bekezdés e) pont elhagyását 
javasolják:   
 

/(5) A szenátus az a)—g) pont tekintetében dönt, illetve a h)—k) pont tekintetében dönthet/ 
 
„[e) az irányító testület tagjainak delegálásáról,]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § pontjainak számozása értelemszerűen változik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/293. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 176.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 27. § (5) bekezdés e) pont módosítá-
sát javasolják:   
 

/(5) A szenátus az a)—g) pont tekintetében dönt, illetve a h)—k) pont tekintetében dönthet/ 
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e) a[z irányító testület]fenntartói tanács tagjainak delegálásáról, 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. 
(119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 101. (117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) 

), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. (99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 209. (99. 

sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 78.§ (3) ), 363. (102. sz. jav. - 78.§ 

(8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) ), 433. 
(270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. (277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 496. (235. sz. 

jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. jav. - 

154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/132. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 177.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 27. § kiegészítését javasolja a következő 
új (6) bekezdés  felvételével:   
 
„(6) a szenátus egyetértési jogot gyakorol az irányító testületnek a felsőoktatási intézmény rendel-
kezésére bocsátott ingatlanvagyon hasznosítására, továbbá a felsőoktatási intézmény tulajdonában 
lévő ingatlanvagyon hasznosítására, elidegenítésére vonatkozó döntés-előkészítő javaslata mellett.”
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/28. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 178.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 27. § (6) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 
„(6) A szenátus hatáskörébe tartozik továbbá 
 
a) képzés indításának, illetve megszüntetésének kezdeményezése, 
b) a rektori pályázatok rangsorolása, és a rektor megválasztása,
c) [az irányító testület által benyújtott kérdések megvitatása, 
d)] a felsőoktatási intézmény szakmai tevékenységének értékelése, 
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[e)] d) az intézményfejlesztési terv véleményezése és elfogadása.” 
 
Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (154. sz. jav. - 24.§ ), 168. (155. sz. jav. - 27.§ (1) ), 
170. (155. sz. jav. - 27.§ (3) ), 174. (155. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 183. (155. sz. jav. - 27.§ (7) ), 185. (155. sz. jav. - 27.§ (10) ), 188. 
(155. sz. jav. - 27.§ (12) ), 193. (294. sz. jav. - 28.§ (1) f) ), 194. (295. sz. jav. - 28.§ (1) j) ), 202. (299. sz. jav. - 29.§ (6) ), 210. (158. sz. 

jav. - 29.§ (8) ), 424. (269. sz. jav. - 111.§ (1) ), 432. (271. sz. jav. - 113.§ (1) ), 441. (273. sz. jav. - 115.§ (3) ), 444. (272. sz. jav. - 115.§ 

(8) ), 445. (276. sz. jav. - 115.§ (10) ), 459. (278. sz. jav. - 120.§ (6) ), 463. (279. sz. jav. - 121.§ (4) ), 487. (280. sz. jav. - 137.§ (3) ), 
555. (289. sz. jav. - 154.§ (2) ), 559. (288. sz. jav. - 154.§ (4) ), 564. (291. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/155. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 179.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és dr. Magda Sándor 
képviselők a törvényjavaslat 27. § (6) bekezdés kiegészítését javasolják a következő új c) pont  
felvételével:   
 
/(6) A szenátus hatáskörébe tartozik továbbá/ 
 
„c) a fenntartó által az irányító testületbe delegált tagok elfogadása személyenként egy alkalom-
mal,” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelemszerűen 
változik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/346. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 180.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 27. § (6) bekezdés c) pont elhagyását 
javasolják:   
 
/(6) A szenátus hatáskörébe tartozik továbbá/ 
 
„[c) az irányító testület által benyújtott kérdések megvitatása,]” 
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Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § pontjainak számozása értelemszerűen változik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145. (126. sz. jav. - 25.§ ), 155. (127. sz. jav. - 25.§ (3) ), 
160. (131. sz. jav. - 26.§ ), 166. (94. sz. jav. - 27.§ (1) ), 173. (95. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 187. (97. sz. jav. - 27.§ (12) ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/96. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 181.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 27. § (6) bekezdés c) pont módosítá-
sát javasolják:   
 
/A szenátus hatáskörébe tartozik továbbá/ 
 
„c) a[z irányító testület]fenntartói tanács által benyújtott kérdések megvitatása,” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. 
(119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 101. (117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) 

), 176. (132. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. (99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 209. (99. 

sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 78.§ (3) ), 363. (102. sz. jav. - 78.§ 

(8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) ), 433. 
(270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. (277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 496. (235. sz. 

jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. jav. - 

154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/132. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 182.  Tatai-Tóth András és Gusztos Péter képviselők a törvényjavaslat 27. § (6) bekez-
dés kiegészítését javasolják a következő új f) pont  felvételével:   
 
„/A szenátus hatáskörébe tartozik továbbá/ 
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f) gyakorolja az e törvényben meghatározott jogosítványait.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/378. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Oktatási bizottság ülésén egyetért, az Emberi 
jogi bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
 183.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 27. § (7) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 
„(7) A felsőoktatási intézmény habilitációs eljárást folytat[hat] azon a tudományterületen, tudo-
mányágban, illetve művészeti ágban, amelyben doktori képzést folytat.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (154. sz. jav. - 24.§ ), 168. (155. sz. jav. - 27.§ (1) ), 
170. (155. sz. jav. - 27.§ (3) ), 174. (155. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 178. (155. sz. jav. - 27.§ (6) ), 185. (155. sz. jav. - 27.§ (10) ), 188. 
(155. sz. jav. - 27.§ (12) ), 193. (294. sz. jav. - 28.§ (1) f) ), 194. (295. sz. jav. - 28.§ (1) j) ), 202. (299. sz. jav. - 29.§ (6) ), 210. (158. sz. 

jav. - 29.§ (8) ), 424. (269. sz. jav. - 111.§ (1) ), 432. (271. sz. jav. - 113.§ (1) ), 441. (273. sz. jav. - 115.§ (3) ), 444. (272. sz. jav. - 115.§ 

(8) ), 445. (276. sz. jav. - 115.§ (10) ), 459. (278. sz. jav. - 120.§ (6) ), 463. (279. sz. jav. - 121.§ (4) ), 487. (280. sz. jav. - 137.§ (3) ), 
555. (289. sz. jav. - 154.§ (2) ), 559. (288. sz. jav. - 154.§ (4) ), 564. (291. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/155. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 184.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 27. § (9) bekezdés elhagyását javasolja:   
 
„(9) [A szenátus esélyegyenlőségi bizottságot hoz létre, amely a felsőoktatási intézmény műkö-
désében figyelemmel kíséri a nők és a férfiak arányos képviseletét, javaslatokat tesz az ará-
nyos képviselet elérésére, ellenőrzi az intézkedések eredményességét, feltárja a megkülönböz-
tetés megnyilvánulásait, a nők arányos szerepvállalását sértő intézkedéseket, és kezdeményezi 
megszüntetésüket.”] 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/25. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 185.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 27. § (10) bekezdés módosítását java-
solja:   
 
„(10) A szenátus bármely kérdést megvitathat, bármely kérdésben kialakíthatja állásfoglalását, bár-
mely kérdésben javaslattal élhet. Állásfoglalásait, javaslatait megküldheti az [döntéshozatalra,] in-
tézkedésre jogosultnak, aki köteles arra harminc napon belül[, testület esetén legkésőbb a harmin-
cadik napot követő első ülésen] érdemi választ adni.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (154. sz. jav. - 24.§ ), 168. (155. sz. jav. - 27.§ (1) ), 
170. (155. sz. jav. - 27.§ (3) ), 174. (155. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 178. (155. sz. jav. - 27.§ (6) ), 183. (155. sz. jav. - 27.§ (7) ), 188. (155. 

sz. jav. - 27.§ (12) ), 193. (294. sz. jav. - 28.§ (1) f) ), 194. (295. sz. jav. - 28.§ (1) j) ), 202. (157. sz. jav. - 29.§ (6) ), 210. (158. sz. jav. - 

29.§ (8) ), 424. (269. sz. jav. - 111.§ (1) ), 432. (271. sz. jav. - 113.§ (1) ), 441. (273. sz. jav. - 115.§ (3) ), 444. (272. sz. jav. - 115.§ (8) ), 
445. (276. sz. jav. - 115.§ (10) ), 459. (278. sz. jav. - 120.§ (6) ), 463. (279. sz. jav. - 121.§ (4) ), 487. (280. sz. jav. - 137.§ (3) ), 555. 
(289. sz. jav. - 154.§ (2) ), 559. (288. sz. jav. - 154.§ (4) ), 564. (291. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/155. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 186.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 27. § (12) bekezdés elhagyását java-
solják:   
 

„27. § (1) A szenátus az alapító okiratban meghatározottak és a[z irányító testület] fenntartói 
tanács által hozott [stratégiai] döntések figyelembevételével határozza meg a képzési és a kutatási 
feladatokat, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását. A szenátus meghatározza működésének rendjét és 
— ha e törvény másként nem rendelkezik — megválasztja elnökét.” 
 
 

„(5) A szenátus az a)—g) pont tekintetében dönt, illetve a h)—k) pont tekintetében dönthet 
 
a) a kutatási program elfogadásáról, 
b) a tudományos tanács létrehozásáról, tagjainak és elnökének megválasztásáról, 
c) a felsőoktatási intézmény állandó bizottságainak és egyéb tanácsainak létrehozásáról, 
d) az oktatói, kutatói és vezetői pályázatok rangsorolásáról,  
e) a[z irányító testület] fenntartói tanács tagjainak delegálásáról,  
f) a szenátus képviseletében eljáró személy kiválasztásáról, 
g) köztársasági ösztöndíj adományozásának kezdeményezéséről, 
h) szervezeti és működési szabályzata által a hatáskörébe utalt kérdésekről, 
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i) a doktori iskola létesítéséről és a doktori képzés indításáról,  
j) a habilitációs eljárás szabályozásáról, 
k) címek és kitüntetések adományozásáról.” 
 
„(6) A szenátus hatáskörébe tartozik továbbá 
 
a) képzés indításának, illetve megszüntetésének kezdeményezése, 
b) a rektori pályázatok rangsorolása, 
c) a[z irányító testület] fenntartói tanács által benyújtott kérdések megvitatása, 
d) a felsőoktatási intézmény szakmai tevékenységének értékelése, 
e) az intézményfejlesztési terv véleményezése.” 
 
„[(12) Az irányító testület 25. § (2) bekezdésének g) pontja szerinti kezdeményezésére a szená-
tus köteles módosítani, kiegészíteni a képzési programot.]” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. 
(119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 101. (117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) 

), 176. (132. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. (99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 209. 
(99. sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 78.§ (3) ), 363. (102. sz. jav. - 

78.§ (8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) ), 
433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. (277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 496. 
(235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. 

jav. - 154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/132. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 187.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 27. § (12) bekezdés elhagyását java-
solják:   
 
„[(12) Az irányító testület 25. § (2) bekezdésének g) pontja szerinti kezdeményezésére a szená-
tus köteles módosítani, kiegészíteni a képzési programot.]” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145. (126. sz. jav. - 25.§ ), 155. (127. sz. jav. - 25.§ (3) ), 
160. (131. sz. jav. - 26.§ ), 166. (94. sz. jav. - 27.§ (1) ), 173. (95. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 180. (96. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/97. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 188.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 27. § (12) bekezdés elhagyását javasol-
ja:   
 
„[(12) Az irányító testület 25. § (2) bekezdésének g) pontja szerinti kezdeményezésére a szená-
tus köteles módosítani, kiegészíteni a képzési programot.]” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (154. sz. jav. - 24.§ ), 168. (155. sz. jav. - 27.§ (1) ), 
170. (155. sz. jav. - 27.§ (3) ), 174. (155. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 178. (155. sz. jav. - 27.§ (6) ), 183. (155. sz. jav. - 27.§ (7) ), 185. (155. 

sz. jav. - 27.§ (10) ), 193. (294. sz. jav. - 28.§ (1) f) ), 194. (295. sz. jav. - 28.§ (1) j) ), 202. (157. sz. jav. - 29.§ (6) ), 210. (158. sz. jav. - 

29.§ (8) ), 424. (269. sz. jav. - 111.§ (1) ), 432. (271. sz. jav. - 113.§ (1) ), 441. (273. sz. jav. - 115.§ (3) ), 444. (272. sz. jav. - 115.§ (8) ), 
445. (276. sz. jav. - 115.§ (10) ), 459. (278. sz. jav. - 120.§ (6) ), 463. (279. sz. jav. - 121.§ (4) ), 487. (280. sz. jav. - 137.§ (3) ), 555. 
(289. sz. jav. - 154.§ (2) ), 559. (288. sz. jav. - 154.§ (4) ), 564. (291. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/155. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 189.  Tatai-Tóth András képviselő a törvényjavaslat 27. § kiegészítését javasolja a követ-
kező új (13) bekezdés  felvételével:   
 
„(13) A szenátus- kétharmados többséggel hozott kezdeményezésével - az oktatási miniszterhez fel-
lebbezhet, ha az irányító testület 25.§ (2) bekezdés fc) és fg) alpontfait érintő döntésével nem ért 
egyet. A 25. § (2) bekezdés fg) alpontja esetében a fellebbezés benyújtása előtt a szenátus köteles 
kikérni az FTT véleményét.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/314. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 190.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, 
Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 28. § (1) bekezdés módosítását java-
solják:   
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„28. § (1) A szenátus létrehozásával, elnökének megválasztásával, a szenátus elnöke és tagjai meg-
bízatásának megszűnésével, működésével, a szenátus napirendjének előkészítésével kapcsolatos 
kérdéseket a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni, a 
következők figyelembevételével: 
 

a) a szenátus létszáma — a 23. § (2) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével — 
nem lehet kevesebb hét, illetve kilenc főnél, 
b) a hallgatói önkormányzat a 78. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint delegálja képviselőit,   
c) az egyéb munkakörben foglalkoztatott tagok, a reprezentatív szakszervezetek képviselőinek lét-
száma nem lehet kevesebb, mint a szenátus létszámának öt-öt százaléka, de legalább egy-egy fő, 
d) a szenátus tagjainak megbízatása legalább három és legfeljebb öt év, a hallgatói önkormányzat 
képviselője esetében legalább egy és legfeljebb három év lehet, 
e) a szenátus szükség szerint tart ülést, 
f) a szenátus ülései az intézmény alkalmazottai, hallgatói és a[z irányító testület] fenntartói tanács 
tagjai számára nyilvánosak,  
g) a szenátus ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább hatvan százaléka jelen van, 
h) a szenátus jelen lévő tagjai több mint ötven százalékának kérésére zárt ülést, titkos szavazást kell 
tartani, 
i) a szenátus üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, a szenátus döntéseit határozatba kell foglalni, és 
a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint nyilvánosságra kell hozni, 
j) a szenátus ülésére a[z irányító testület] fenntartói tanács  elnökét tanácskozási joggal meg kell 
hívni.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. 
(119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 101. (117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) 

), 176. (132. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 201. (99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 209. 
(99. sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 78.§ (3) ), 363. (102. sz. jav. - 

78.§ (8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) ), 
433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. (277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 496. 
(235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. 

jav. - 154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/98. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 191.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa Endre, Földesi Zol-
tán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné és dr. Vastagh Pál képviselők a törvényjavaslat 28. § (1) 
bekezdés a) pont módosítását javasolják:   
 
„/A szenátus létrehozásával, elnökének megválasztásával, a szenátus elnöke és tagjai megbízatásá-
nak megszűnésével, működésével, a szenátus napirendjének előkészítésével kapcsolatos kérdéseket 
a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni, a következők 
figyelembevételével:/ 
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„a) a szenátus létszáma - a 23. § (2) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével - nem lehet 
kevesebb hét, illetve kilenc főnél, továbbá az oktatók és kutatók által választott tagoknak -az elnök-
kel együtt-a testület tagjainak többségét kell alkotniuk,” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/375. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 192.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 28. § (1) bekezdés a) pont módosítását 
javasolja:   
 
/(1) A szenátus létrehozásával, elnökének megválasztásával, a szenátus elnöke és tagjai megbízatá-
sának megszűnésével, működésével, a szenátus napirendjének előkészítésével kapcsolatos kérdése-
ket a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni, a követke-
zők figyelembevételével:/ 
 

„a) a szenátus létszáma — [a 23. § (2) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével 
— nem lehet kevesebb] minimum hét, illetve kilenc fő[nél], attól függően, hogy a hallgatói lét-
szám meghaladja-e tizenötezer főt. A szenátus létszámát az SZMSZ-ben kell meghatározni, s a mi-
nimum értéknél magasabb is lehet.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195. (156. sz. jav. - 28.§ (1) j) ), 197. (156. sz. jav. - 28.§ (3) 

), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 193.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 28. § (1) bekezdés f) pont módosítá-
sát javasolják:   
 
/(1) A szenátus létrehozásával, elnökének megválasztásával, a szenátus elnöke és tagjai megbízatá-
sának megszűnésével, működésével, a szenátus napirendjének előkészítésével kapcsolatos kérdése-
ket a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni, a követke-
zők figyelembevételével:/ 
 
„f) a szenátus ülései az intézmény alkalmazottai, hallgatói [és az irányító testület tagjai] számára 
nyilvánosak,” 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (154. sz. jav. - 24.§ ), 168. (155. sz. jav. - 27.§ (1) ), 
170. (155. sz. jav. - 27.§ (3) ), 174. (155. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 178. (155. sz. jav. - 27.§ (6) ), 183. (155. sz. jav. - 27.§ (7) ), 185. (155. 

sz. jav. - 27.§ (10) ), 188. (155. sz. jav. - 27.§ (12) ), 194. (295. sz. jav. - 28.§ (1) j) ), 202. (297. sz. jav. - 29.§ (6) ), 210. (158. sz. jav. - 

29.§ (8) ), 424. (269. sz. jav. - 111.§ (1) ), 432. (271. sz. jav. - 113.§ (1) ), 441. (273. sz. jav. - 115.§ (3) ), 444. (272. sz. jav. - 115.§ (8) ), 
445. (276. sz. jav. - 115.§ (10) ), 459. (278. sz. jav. - 120.§ (6) ), 463. (279. sz. jav. - 121.§ (4) ), 487. (280. sz. jav. - 137.§ (3) ), 555. 
(289. sz. jav. - 154.§ (2) ), 559. (288. sz. jav. - 154.§ (4) ), 564. (291. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/294. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 194.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 28. § (1) bekezdés j) pont elhagyását 
javasolják:   
 
/(1) A szenátus létrehozásával, elnökének megválasztásával, a szenátus elnöke és tagjai megbízatá-
sának megszűnésével, működésével, a szenátus napirendjének előkészítésével kapcsolatos kérdése-
ket a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni, a követke-
zők figyelembevételével:/ 
 
„i) a szenátus üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, a szenátus döntéseit határozatba kell foglalni, 
és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint nyilvánosságra kell hozni[, 
 
j) a szenátus ülésére az irányító testület elnökét tanácskozási joggal meg kell hívni].” 
 
Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (154. sz. jav. - 24.§ ), 168. (155. sz. jav. - 27.§ (1) ), 
170. (155. sz. jav. - 27.§ (3) ), 174. (155. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 178. (155. sz. jav. - 27.§ (6) ), 183. (155. sz. jav. - 27.§ (7) ), 185. (155. 

sz. jav. - 27.§ (10) ), 188. (155. sz. jav. - 27.§ (12) ), 193. (294. sz. jav. - 28.§ (1) f) ), 202. (297. sz. jav. - 29.§ (6) ), 210. (158. sz. jav. - 

29.§ (8) ), 424. (269. sz. jav. - 111.§ (1) ), 432. (271. sz. jav. - 113.§ (1) ), 441. (273. sz. jav. - 115.§ (3) ), 444. (272. sz. jav. - 115.§ (8) ), 
445. (276. sz. jav. - 115.§ (10) ), 459. (278. sz. jav. - 120.§ (6) ), 463. (279. sz. jav. - 121.§ (4) ), 487. (280. sz. jav. - 137.§ (3) ), 555. 
(289. sz. jav. - 154.§ (2) ), 559. (288. sz. jav. - 154.§ (4) ), 564. (291. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/295. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 195.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 28. § (1) bekezdés j) pont elhagyását 
javasolja:   
 
/(1) A szenátus létrehozásával, elnökének megválasztásával, a szenátus elnöke és tagjai megbízatá-
sának megszűnésével, működésével, a szenátus napirendjének előkészítésével kapcsolatos kérdése-
ket a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni, a követke-
zők figyelembevételével:/ 
 
„i) a szenátus üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, a szenátus döntéseit határozatba kell foglalni, 
és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint nyilvánosságra kell hozni[, 
 
j) a szenátus ülésére az irányító testület elnökét tanácskozási joggal meg kell hívni].” 
 
Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192. (156. sz. jav. - 28.§ (1) a) ), 197. (156. sz. jav. - 28.§ (3) 

), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 196.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 28. § (1) bekezdés j) pont módosítá-
sát javasolják:   
 
/(1) A szenátus létrehozásával, elnökének megválasztásával, a szenátus elnöke és tagjai megbízatá-
sának megszűnésével, működésével, a szenátus napirendjének előkészítésével kapcsolatos kérdése-
ket a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni, a követke-
zők figyelembevételével:/ 
 
„j) a szenátus ülésére az [irányító testület elnökét] intézmény rektorát tanácskozási joggal meg 
kell hívni.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/296. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 197.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 28. § (3) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 



- 92 - 

„(3) A szenátus döntéseinek meghozatalát és végrehajtását átruházhatja a felsőoktatási intézmény 
egyes szervezeti egységeire, illetve a szervezeti egységekben foglalkoztatott oktatók és hallgatók 
közösségére, a szervezeti egységekben létrehozott testületekre. [Nem ruházhatók át a 27. § (3)–(4) 
bekezdésében, az (5) bekezdés a)–c), e)–f) és i)–j) pontjában, a (6) bekezdés a)–b) és d)–e) 
pontjában meghatározott jogkörök.] A hallgatói önkormányzat részvételét a döntéshozatali eljá-
rásban – az (1) bekezdés b) pontjában, 27. § (8) bekezdésében meghatározottak szerint – biztosítani 
kell akkor is, ha a szenátus döntésének meghozatalát átruházta.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192. (156. sz. jav. - 28.§ (1) a) ), 195. (156. sz. jav. - 28.§ (1) 

j) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 198.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, 
Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 29. § módosítását javasolják:   
 
„29. § (1) A felsőoktatási intézmény rektora vezeti és képviseli az intézményt, e jogkörében eljár 
mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, a szervezeti és működési szabályzat, a kollektív 
szerződés nem utal más személy vagy testület hatáskörébe.   
 
(2) A rektor felelős a felsőoktatási intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az egészséges és 
biztonságos munkafeltételek, oktatási feltételek megteremtéséért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, 
és dönt a felsőoktatási intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet jog-
szabály, a szervezeti és működési szabályzat, a kollektív szerződés nem utal más személy vagy tes-
tület hatáskörébe.  
 
(3) A rektor felel különösen: a felsőoktatási intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott, illet-
ve a felsőoktatási intézmény tulajdonában lévő vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító 
okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásá-
ért, a felsőoktatási intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követel-
ményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesí-
téséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek össz-
hangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellen-
őrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.  
 
 (4) A rektor a munkáltatói jogokat a foglalkoztatási tervben meghatározott keretek között, a 
foglalkoztatási követelményrendszer alapján gyakorolja. 
 
 (5) A rektor az (1)–(4) bekezdésben meghatározott jogkörét esetenként vagy az ügyek meg-
határozott körében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Az átruházott 
hatáskör gyakorlója a hatáskört nem adhatja tovább. 
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 (6) A rektor felel a felsőoktatási intézményben működő testületek munkájához szükséges 
feltételek megteremtéséért, az irányító testület és a szenátus jogkörébe tartozó ügyek előkészítésé-
ért, a hozott döntések végrehajtásáért.  
 
(7) Rektori megbízást az kaphat, aki vezetési, szervezési, gazdálkodási ismeretekkel és gyakorlattal 
rendelkezik, továbbá a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre szóló munkaviszonyban vagy 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek. A rektori megbízás-
hoz egyetem esetén egyetemi tanári, főiskola esetén egyetemi tanári, főiskolai tanári, egyetemi do-
censi, tudományos tanácsadói vagy kutató professzori munkakörben történő alkalmazás szükséges. 
 
(8) A szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazatával kezdeményezheti a rektor visszahívását. 
Az irányító testület a kezdeményezést, ha azzal valamennyi tagja egyetért, megküldi a fenntartó-
nak.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat a tv. javaslat szövegével megegyezik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság és az előterjesztő - tekintettel a megjegyzésben foglaltakra - nem 
foglalt állást, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 199.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 29. § (2) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(2) A rektor felelős a felsőoktatási intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az egészséges 
és biztonságos munkafeltételek, oktatási és kutatási feltételek megteremtéséért, gyakorolja a mun-
káltatói jogokat, és dönt a felsőoktatási intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügy-
ben, amelyet jogszabály, a szervezeti és működési szabályzat, a kollektív szerződés nem utal más 
személy vagy testület hatáskörébe.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/206. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 200.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, 
Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 29. § (5) bekezdés módosítását java-
solják:   
 

„(5) A rektor az (1)—(4) bekezdésben meghatározott jogkörét esetenként vagy az ügyek meg-
határozott körében helyettesére vagy az intézmény más vezető beosztású alkalmazottjára átruház-
hatja. Az átruházott hatáskör gyakorlója a hatáskört nem adhatja tovább.” 
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 Indokolás: Lásd a T/15267/208. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 201.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 29. § (6) bekezdés módosítását java-
solják:   
 
„(6) A rektor felel a felsőoktatási intézményben működő testületek munkájához szükséges feltételek 
megteremtéséért, a[z irányító testület] fenntartói tanács és a szenátus jogkörébe tartozó ügyek elő-
készítéséért, a hozott döntések végrehajtásáért.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. 
(119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 101. (117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) 

), 176. (132. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 209. 
(99. sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 78.§ (3) ), 363. (102. sz. jav. - 

78.§ (8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) ), 
433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. (277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 496. 
(235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. 

jav. - 154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 202.  Dr. Pósán László képviselő, valamint Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma 
László, Stolár Mihály, Pánczél Károly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 
29. § (6) bekezdés módosítását javasolják:   
 

    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 168. (155. sz. jav. - 27.§ (1) ), 193. (294. sz. jav. - 28.§ (1) f) 

„(6) A rektor felel a felsőoktatási intézményben működő testületek munkájához szükséges feltételek 
megteremtéséért, [az irányító testület és] a szenátus jogkörébe tartozó ügyek előkészítéséért, a ho-
zott döntések végrehajtásáért.” 

 

), 194. (295. sz. jav. - 28.§ (1) j) ), 202. (297. sz. jav. - 29.§ (6) ), 210. (158. sz. jav. - 29.§ (8) ), 424. (269. sz. jav. - 111.§ (1) ), 432. 
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(271. sz. jav. - 113.§ (1) ), 441. (273. sz. jav. - 115.§ (3) ), 444. (272. sz. jav. - 115.§ (8) ), 445. (276. sz. jav. - 115.§ (10) ), 459. (278. sz. 

jav. - 120.§ (6) ), 463. (279. sz. jav. - 121.§ (4) ), 487. (280. sz. jav. - 137.§ (3) ), 555. (289. sz. jav. - 154.§ (2) ), 559. (288. sz. jav. - 

154.§ (4) ), 564. (291. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/157., 297., 299. számon beterjesztett módosító javaslat indoko-
lását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 203.  Pánczél Károly, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 29. § (7) bekezdés módosítását

 

 javasol-
ják:   

    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 
„(7) Rektori megbízást az kaphat, aki [vezetési, szervezési, gazdálkodási ismeretekkel és gyakor-
lattal rendelkezik, továbbá ]a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre szóló munkaviszony-
ban vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek. A rektori 
megbízáshoz egyetem esetén egyetemi tanári, főiskola esetén egyetemi tanári, főiskolai tanári, 
egyetemi docensi, tudományos tanácsadói vagy kutató professzori munkakörben történő alkalmazás 
szükséges.” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/464. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 204.  Karsai Péter és dr. Gémesi György képviselők a törvényjavaslat 29. § (7) bekezdés 
módosítását

 

 javasolják:   
 
„[(7)] (1) A köztársasági elnöktől [R]rektori megbízást az kaphat, aki vezetési, szervezési, gazdál-
kodási ismeretekkel és gyakorlattal rendelkezik, továbbá a felsőoktatási intézménnyel teljes munka-
időre szóló munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogvi-
szonyt létesítenek. A rektori megbízáshoz egyetem esetén egyetemi tanári, főiskola esetén egyetemi 
tanári, főiskolai tanári, egyetemi docensi, tudományos tanácsadói vagy kutató professzori munka-
körben történő alkalmazás szükséges.” 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/323. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

" 
" 205.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 29. § (7) bekezdés módosítását

 

 javasol-
ja:   

    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 
„(7) Rektori megbízást az kaphat, aki vezetési, szervezési[, gazdálkodási] ismeretekkel és gyakor-
lattal rendelkezik, továbbá a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre szóló munkaviszonyban 
vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek. A rektori meg-
bízáshoz egyetem esetén egyetemi tanári, főiskola esetén egyetemi tanári, főiskolai tanári, egyetemi 
docensi, tudományos tanácsadói vagy kutató professzori munkakörben történő alkalmazás szüksé-
ges.” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/159. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 206.  Pánczél Károly, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 29. § (7) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(7) Rektori megbízást az kaphat, aki vezetési, szervezési, gazdálkodási ismeretekkel és gyakorlat-
tal rendelkezik, továbbá a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre szóló munkaviszonyban 
vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek. A rektori meg-
bízáshoz egyetem esetén egyetemi tanári, főiskola esetén egyetemi tanári, főiskolai tanári, egyetemi 
docensi, tudományos főmunkatársi, tudományos tanácsadói vagy kutató professzori munkakörben 
történő alkalmazás szükséges.” 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/465. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 207.  Pánczél Károly, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 29. § (7) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(7) Rektori megbízást az kaphat, aki vezetési, szervezési, gazdálkodási ismeretekkel és gyakorlat-
tal rendelkezik, továbbá a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre szóló munkaviszonyban 
vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek. A rektori meg-
bízáshoz [egyetem esetén] egyetemi tanári[, főiskola esetén egyetemi tanári, főiskolai tanári, 
egyetemi docensi, tudományos tanácsadói] vagy kutató professzori munkakörben történő alkal-
mazás szükséges.” 
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 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/466. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 208.  Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly és Sági József képviselők, vala-
mint Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Károly, Sági 
József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 29. § (8) bekezdés elhagyását javasolják:   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

„[(8) A szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazatával kezdeményezheti a rektor vissza-
hívását. Az irányító testület a kezdeményezést, ha azzal valamennyi tagja egyetért, megküldi a 
fenntartónak.]” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/207., 298. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 209.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 29. § (8) bekezdés módosítását java-
solják:   
 
„(8) A szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazatával kezdeményezheti a rektor visszahívását. 
A[z irányító testület] fenntartói tanács a kezdeményezést, ha azzal valamennyi tagja egyetért, 
megküldi a fenntartónak.” 

 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. 
(119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 101. (117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) 

), 176. (132. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. 
(99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 78.§ (3) ), 363. (102. sz. jav. - 

78.§ (8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) ), 
433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. (277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 496. 
(235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. 

jav. - 154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 210.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 29. § (8) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (154. sz. jav. - 24.§ ), 168. (155. sz. jav. - 27.§ (1) ), 

„(8) A szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazatával kezdeményezheti a rektor visszahívását. 
[Az irányító testület a kezdeményezést, ha azzal valamennyi tagja egyetért, megküldi a fenn-
tartónak.]” 
    
 

170. (155. sz. jav. - 27.§ (3) ), 174. (155. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 178. (155. sz. jav. - 27.§ (6) ), 183. (155. sz. jav. - 27.§ (7) ), 185. (155. 

sz. jav. - 27.§ (10) ), 188. (155. sz. jav. - 27.§ (12) ), 193. (294. sz. jav. - 28.§ (1) f) ), 194. (295. sz. jav. - 28.§ (1) j) ), 202. (297. sz. jav. - 

29.§ (6) ), 424. (269. sz. jav. - 111.§ (1) ), 432. (271. sz. jav. - 113.§ (1) ), 441. (273. sz. jav. - 115.§ (3) ), 444. (272. sz. jav. - 115.§ (8) ), 
445. (276. sz. jav. - 115.§ (10) ), 459. (278. sz. jav. - 120.§ (6) ), 463. (279. sz. jav. - 121.§ (4) ), 487. (280. sz. jav. - 137.§ (3) ), 555. 
(289. sz. jav. - 154.§ (2) ), 559. (288. sz. jav. - 154.§ (4) ), 564. (291. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/158. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 211.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és dr. Magda Sándor 
képviselők a törvényjavaslat 29. § (8) bekezdés módosítását

 

 javasolják:   
 
„(8) A szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazatával kezdeményezheti a rektor visszahívását. 
Az irányító testület a kezdeményezést, ha azzal [valamennyi] a rektor megválasztásához szükséges 
számú tagja egyetért, megküldi a fenntartónak.” 
    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/353. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 212.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 29. § (8) bekezdés módosítását

 

 javasolja:   
 
„(8) A szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazatával kezdeményezheti a rektor visszahívását. 
Az irányító testület a kezdeményezést, ha azzal az elnököt nem számítva valamennyi tagja egyetért, 
megküldi a fenntartónak.” 



- 99 - 

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/406. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 213.  Tatai-Tóth András képviselő a törvényjavaslat 30. § módosítását

 

 javasolja:   

 
 214.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 30. § (2) bekezdés módosítását

 
 A T/15267/307. számon beterjesztett módosító javaslatot előterjesztője az Oktatási bizottság 
ülésén visszavonta.  
 

 javasol-
ja:   
 
„(2) A felsőoktatási intézmény oktatási és tudományos kutatási szervezeti egységei különösen: a 
kar, a tanszék, az intézet, a botanikuskert, a klinika, a kutatóintézet, a kutatócsoport, a tangazda-
ság.Azok az oktatási és tudományos kutatási szervezeti egységek, amelyek 2005. január 1-jén az in-
tézményhez tartoztak, a törvény hatályba lépésekor is az intézmények részét képezik.” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/436. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

    

 

, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 215.  Tatai-Tóth András képviselő a törvényjavaslat 30. § (7) bekezdés módosítását java-
solja:   
 

„(7) A felsőoktatási intézmény szervezeti egységei — az e törvényben meghatározottak sze-
rint — regionális központtá, illetve centrummá szervezhetők, a felsőfokú intézmény létrehozhat és 
működtethet regionális tudásközpontot.” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/338. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja

    

, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 216.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 31. § (2) bekezdés c) pont módosítását javasolják:   
 

 
„c) szak

/(2) A felsőoktatási intézmény megállapodhat különösen/ 

középiskolával felsőfokú szakképzés feladatainak ellátására,” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/519. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

    

 

, 
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 217.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 32. § (1) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 
„(1) A felsőoktatási intézményben a képzés képzési program alapján folyik. A képzési program a 
szenátus általi elfogadással válik érvényessé. A képzési program részeként a tantervet alap- és mes-
terképzésben az oktatási miniszter által kiadott [képzési és kimeneti] képesítési követelmények 
alapján, szakirányú továbbképzésben szabadon készíti el a felsőoktatási intézmény.” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/437. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

    

, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 218.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Stolár Mihály 
és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 32. § (3) bekezdés módosítását

 

 javasolják:   
 

 Indokolás: Lásd a T/15267/163. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

„(3) A felsőoktatási intézmény és a gazdasági (szakmai) kamara a szakképesítésért felelős 
miniszterrel kötött megállapodás alapján — az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel 
együttműködve — kidolgozza a szakmai és vizsgakövetelményt és kezdeményezi a felsőfokú szak-
képzésnek az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvételét. [A felsőfokú szakképzést fel kell 
venni — egyszerűsített és gyorsított akkreditációs eljárást követően — az Országos Képzési 
Jegyzékbe, ha azzal a szakképesítésért felelős miniszter egyetért.]” 
    

 

, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 219.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 32. § (4) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(4) A szakképzési program tartalmazza a megegyező tartalmú szakképzésben elsajátított ismeretek 
beszámításának lehetőségét, továbbá a felsőfokú szakképzésben szerzett krediteknek az azonos 
képzési területhez tartozó alapképzésbe való beszámítását. A beszámítható kreditek száma legalább 
harminc, legfeljebb hatvan lehet. A képzési idő négy félév, kivéve, ha az európai közösségi jog va-
lamely képzés tekintetében ennél hosszabb időt állapít meg. A szakközépiskolában folyó felsőfokú 
szakképzésben kredit akkor szerezhető, ha a szakközépiskola felsőoktatási intézménnyel kötött 
megállapodás keretében szervezi meg a felsőfokú szakképzést.” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/516. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

    

 

, 
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 220.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 32. § (5) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 
„(5) Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alap-
fokozat az első felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. Az 
alapképzésben szerzett szakképzettség jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésé-
re jogosít. Az alapképzés képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen szak-
képzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben [legalább száznyolcvan] kétszáz-
negyven kreditet kell [és legfeljebb kétszáznegyven kreditet lehet] megszerezni. A képzési idő 
[legalább hat, legfeljebb] nyolc félév.” 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 225. (161. sz. jav. - 32.§ (6) ), 227. (161. sz. jav. - 32.§ (7) ), 
 

232. (161. sz. jav. - 32.§ új (11) ), 235. (161. sz. jav. - 32.§ (11) c) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/161. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 221.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 32. § (5) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 
„(5) Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alap-
fokozat az első felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. Az 
alapképzésben szerzett szakképzettség jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésé-
re jogosít. Az alapképzés képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen szak-
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képzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben [legalább száznyolcvan] kétszáz-
negyven kreditet kell [és legfeljebb kétszáznegyven kreditet lehet] megszerezni. A képzési idő 
[legalább hat, legfeljebb] nyolc félév.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 224. (162. sz. jav. - 32.§ (6) ), 226. (162. sz. jav. - 32.§ (7) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/162. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 222.  Tatai-Tóth András képviselő a törvényjavaslat 32. § (5) bekezdés módosítását java-
solja:   
 
„(5) Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alap-
fokozat az első felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. Az 
alapképzésben szerzett szakképzettség jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésé-
re jogosít. Az alapképzés képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen szak-
képzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben legalább száznyolcvan, gyakorlat-
igényes szakokon (mérnökképzés, üzleti képzés stb.) száznyolcvan plusz harminc kreditet kell és 
legfeljebb kétszáznegyven kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább hat, gyakorlattal 
együtt hat plusz egy, legfeljebb nyolc félév.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/337. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 223.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és dr. Magda Sándor 
képviselők a törvényjavaslat 32. § (5) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(5) Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alap-
fokozat az első felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. Az 
alapképzésben szerzett szakképzettség jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésé-
re jogosít. Az alapképzés képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen szak-
képzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben legalább száznyolcvan, gyakorlat-
igényes szakokon száznyolcvan plusz harminc kreditet kell és legfeljebb kétszáznegyven kreditet 
lehet megszerezni. A képzési idő legalább hat, gyakorlattal együtt hat plusz egy, legfeljebb nyolc 
félév.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/349. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 224.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 32. § (6) bekezdés módosítását

 

 javasol-
ja:   
 

„(6) A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség szerezhető. A 
mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint. A mesterképzés képzési és kimeneti követel-
ményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettség szerezhető a mesterképzésben. A mesterkép-
zésben szerzett szakképzettség jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogo-
sít. A mesterképzésben [— figyelembe véve a (7) bekezdésben meghatározottakat — legalább 
hatvan] százhúsz kreditet kell [és legfeljebb százhúsz kreditet lehet] megszerezni. A képzési idő 
[legalább két, legfeljebb] négy félév.” 

 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 221. (162. sz. jav. - 32.§ (5) ), 226. (162. sz. jav. - 32.§ (7) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/162. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 225.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 32. § (6) bekezdés módosítását

 

 javasol-
ja:   
 

„(6) A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség szerezhető. A 
mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint. A mesterképzés képzési és kimeneti követel-
ményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettség szerezhető a mesterképzésben. A mesterkép-
zésben szerzett szakképzettség jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogo-
sít. A mesterképzésben [— figyelembe véve a (7) bekezdésben meghatározottakat — legalább 
hatvan] százhúsz kreditet kell [és legfeljebb százhúsz kreditet lehet] megszerezni. A képzési idő 
[legalább két, legfeljebb] négy félév.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220. (161. sz. jav. - 32.§ (5) ), 227. (161. sz. jav. - 32.§ (7) ), 
232. (161. sz. jav. - 32.§ új (11) ), 235. (161. sz. jav. - 32.§ (11) c) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 

 A módosító javaslatot: 

 Indokolás: Lásd a T/15267/161. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 



- 104 - 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 226.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 32. § (7) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 
„(7) Az alapszakon és az ahhoz kapcsolódó mesterszakon, valamint az egységes, osztatlan képzés-
ben együttesen [legalább háromszáz kreditet kell és legfeljebb] háromszázhatvan kreditet kell 
[lehet] megszerezni. A képzési idő [legalább tíz és legfeljebb] tizenkét félév.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 221. (162. sz. jav. - 32.§ (5) ), 224. (162. sz. jav. - 32.§ (6) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/162. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 227.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 32. § (7) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 
„(7) Az alapszakon és az ahhoz kapcsolódó mesterszakon, valamint az egységes, osztatlan képzés-
ben együttesen [legalább háromszáz kreditet kell és legfeljebb] háromszázhatvan kreditet kell 
[lehet] megszerezni. A képzési idő [legalább tíz és legfeljebb] tizenkét félév.” 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220. (161. sz. jav. - 32.§ (5) ), 225. (161. sz. jav. - 32.§ (6) ), 
 

232. (161. sz. jav. - 32.§ új (11) ), 235. (161. sz. jav. - 32.§ (11) c) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/161. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 228.  Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. Balogh Miklós képviselők a törvényjavas-
lat 32. § (8) bekezdés módosítását javasolják:   
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„(8) A szakirányú továbbképzésben — az alap- vagy a mesterfokozatot követően további — 
szakirányú szakképzettség szerezhető. A szakirányú továbbképzésben legalább hatvan kreditet kell 
és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév 
[lehet].” 

 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 229. (538. sz. jav. - 32.§ (9) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/538. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 229.  Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. Balogh Miklós képviselők a törvényjavas-
lat 32. § (9) bekezdés módosítását javasolják:   
 

    

„(9) A képzési program része a doktori képzés, amely a mesterfokozat megszerzését követő képzés-
ben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. Doktori képzésben legalább száznyolcvan kreditet 
kell szerezni. A képzési idő hat félév [lehet].” 

 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 228. (538. sz. jav. - 32.§ (8) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/538. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

 

, 
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   

 
 

 230.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 32. § (10) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(10) Az alap- és mesterszak indításával kapcsolatos dokumentációt, illetve a doktori iskola sza-
bályzatát a rektor megküldi a Magyar Akkreditációs Bizottságnak. A képzés akkor indítható, ha azt 
a Magyar Akkreditációs Bizottság szakértői véleményében támogatta[, továbbá az indítás tényét a 
felsőoktatási intézmény a regisztrációs központnak bejelentette]. A Magyar Akkreditációs Bi-
zottság támogatásának hiányában képzés akkor indítható, ha ahhoz a felsőoktatási intézmény a 106. 
§-ban meghatározott eljárásban az engedélyt megkapta.” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/164. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 231.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, 
Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 32. § kiegészítését javasolják a követ-
kező új (11) bekezdés  felvételével:   
 
„(11) A doktori fokozat megszerzésének és a doktori iskola létesítésének feltételeit törvényben kell 
meghatározni.” 

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
 

tozik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 234. (160. sz. jav. - 32.§ (11) c) ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/160. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 232.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 32. § kiegészítését javasolja a követke-
ző új (11) bekezdés  felvételével:   
 
„(11) A doktori fokozat megszerzésének és a doktori iskola létesítésének feltételeit törvényben kell 
meghatározni.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220. (161. sz. jav. - 32.§ (5) ), 225. (161. sz. jav. - 32.§ (6) ), 
 

227. (161. sz. jav. - 32.§ (7) ), 235. (161. sz. jav. - 32.§ (11) c) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/161. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 233.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 32. § (11) bekezdés a) pont módosítá-
sát javasolja:   
 
/(11) A Kormány határozza meg/ 
 
„a) [az alap- és mesterképzés képzési területeit, képzési ágait, szakjait, az azokhoz rendelt 
kreditek számát, valamint az indítással összefüggő eljárási rendet, továbbá a külső, nem felső-
oktatási intézményi keretek között folyó gyakorlati képzés képzési idejét,] az osztott és az osz-
tatlan képzésre egyaránt kiterjedően a képzési területeket, szakokat valamint az alap- és a mesterfo-
kozat megszerzésének képesítési követelményeit.” 
    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/438. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 234.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, 
Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 32. § (11) bekezdés c) pont módosítá-
sát javasolják:   

 

    
 

 
/(11) A Kormány határozza meg/ 

„c) [a doktori fokozat megszerzésének feltételeit, a doktori iskola létesítésének eljárási rendjét, 
továbbá] az egyes tudományterületekhez tartozó tudományágakat, amelyeken a doktori képzés 
folyhat.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 231. (160. sz. jav. - 32.§ új (11) ), pontjában foglal-
takkal.   
 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/160. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 235.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 32. § (11) bekezdés c) pont módosítá-

 

sát javasolja:   

/(11) A Kormány határozza meg/ 
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„c) [a doktori fokozat megszerzésének feltételeit, a doktori iskola létesítésének eljárási rendjét, 
továbbá] az egyes tudományterületekhez tartozó tudományágakat, amelyeken a doktori képzés 
folyhat.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220. (161. sz. jav. - 32.§ (5) ), 225. (161. sz. jav. - 32.§ (6) ), 
227. (161. sz. jav. - 32.§ (7) ), 232. (161. sz. jav. - 32.§ új (11) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/161. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 236.  Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 34. § kiegészítését

 

 java-
solják a következő új (1) bekezdés  felvételével:   
 
„(1) A felsőoktatási intézmény jogszabályban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni, és az orszá-
gos statisztikai adatgyűjtési programban, illetőleg a felsőoktatási információs rendszerben meghatá-
rozott adatokat köteles szolgáltatni.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
 

változik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/300. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 237.  Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. Balogh Miklós képviselők a törvényjavas-
lat 35. § (3) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(3) Az Országos Felsőoktatási Információs Központ annak, akit oktatói, kutatói, illetve tanári 
munkakörben foglalkoztatnak, oktatói azonosító számot ad ki. Az azonosító szám a tanári, az okta-
tói, illetve a kutatói munkakörben történő foglalkoztatás figyelemmel kísérésére szolgál. A felsőok-
tatási információs rendszer tartalmazza azoknak a nyilvántartását, akik azonosító számmal rendel-
keznek. A nyilvántartás tartalmazza az érintett nevét, születési adatait, az azonosító számot, a vég-
zettségre és szakképzettségre vonatkozó adatokat, a munkahely címét és típusát, valamint OM-
azonosítóját. A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak az egyes, a foglalkozta-
táshoz kapcsolódó juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható, a szol-
gáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére. Az információs 
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rendszerben adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított 
tíz évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.” 
    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/537. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Oktatási bizottság, a Foglalkoztatási bizottság 
ülésén egyetért, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
 238.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 35. § (5) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(5) A munkáltató a munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott tanárnak, ok-
tatónak, kutatónak - kérelemre - oktatói, kutatói, tanári igazolványt (a továbbiakban: oktatói igazol-
vány) ad ki . Az oktatói igazolványt az Országos Felsőoktatási Információs Központ készítteti el, és 
küldi meg a munkáltatón keresztül a jogosult részére. Az oktatói igazolvány tartalmazza az igazol-
vány számát, a jogosult nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, a felsőoktatási intézmény ne-
vét, címét és OM-azonosítóját, a jogosult fényképét és aláírását. Az oktatói igazolványt jogszabály-
ban meghatározottak szerint kell igényelni. Az igényléshez szükséges adatok továbbíthatók . Az ok-
tatói igazolvány elkészítője az adatokat az igazolvány érvényességének megszűnését követő öt évig 
kezelheti. Az oktatói 
ígazolvánvt az Országos Felsőoktatási Információs Központ harminc munkanapon belül küldi meg 
a munkáltató részére.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 240. (379. sz. jav. - 35.§ (6) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/379. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 239.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és dr. Magda Sándor 
képviselők a törvényjavaslat 35. § (5) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(5) A munkáltató a munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott tanárnak, ok-
tatónak, kutatónak – kérelemre – oktatói, kutatói, tanári igazolványt (a továbbiakban: oktatói iga-
zolvány) ad ki. Az oktatói igazolványt az Országos Felsőoktatási Információs Központ készítteti el, 
és küldi meg a munkáltatón keresztül a jogosult részére az igényléstől számított 30 napon belül. Az 
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oktatói igazolvány tartalmazza az igazolvány számát, a jogosult nevét, anyja nevét, születési helyét 
és idejét, a felsőoktatási intézmény nevét, címét és OM-azonosítóját, a jogosult fényképét és aláírá-
sát. Az oktatói igazolványt jogszabályban meghatározottak szerint kell igényelni. Az igényléshez 
szükséges adatok továbbíthatók. Az oktatói igazolvány elkészítője az adatokat az igazolvány érvé-
nyességének megszűnését követő öt évig kezelheti.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 241. (354. sz. jav. - 35.§ (6) ), pontjában foglaltak-

    
 

kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/354. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 240.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 35. § (6) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(6) A felsőoktatási intézmény a hallgató részére diákigazolványt ad ki. A diákigazolványt az Or-
szágos Felsőoktatási Információs Központ készítteti el, és küldi meg a felsőoktatási intézményen 
keresztül a jogosult részére. A diákigazolvány tartalmazza a hallgató nevét, anyja nevét, születési 
helyét és idejét, lakcímét, tartózkodási helyét, állampolgárságát, a hallgató aláírását . A diákigazol-
vány tartalmazza továbbá a hallgató fényképét, azonosító számát, a felsőoktatási intézmény nevét, 
címét és OM-azonosítóját. A diákigazolványon a kedvezmények igénybevételéhez szükséges to-
vábbi - nem személyes adatok - is feltüntethetők. A diákigazolványt a jogszabályban meghatározot-
tak szerint kell igényelni. Az elkészítéshez szükséges adatok a diákigazolvány elkészítőjéhez továb-
bíthatók. A diákigazolvány elkészítője az adatokat az igazolvány érvényességének megszűnését kö-
vető öt évig kezelheti. A diákigazolványt az Országos Felsőoktatási Információs Központ a hallgató  
beiratkozását követő harminc munkanapon belül küldi meg a felsőoktatási intézmény részére.” 

 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 238. (379. sz. jav. - 35.§ (5) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/379. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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 241.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és dr. Magda Sándor 
képviselők a törvényjavaslat 35. § (6) bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(6) A felsőoktatási intézmény a hallgató részére diákigazolványt ad ki. A diákigazolványt az 
Országos Felsőoktatási Információs Központ készítteti el, és küldi meg a felsőoktatási intézményen 
keresztül a jogosult részére az igényléstől számított 30 napon belül. A diákigazolvány tartalmazza a 
hallgató nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, tartózkodási helyét, állampolgársá-
gát, a hallgató aláírását. A diákigazolvány tartalmazza továbbá a hallgató fényképét, azonosító szá-
mát, a felsőoktatási intézmény nevét, címét és OM-azonosítóját. A diákigazolványon a kedvezmé-
nyek igénybevételéhez szükséges további — nem személyes adatok — is feltüntethetők. A diákiga-
zolványt a jogszabályban meghatározottak szerint kell igényelni. Az elkészítéshez szükséges adatok 
a diákigazolvány elkészítőjéhez továbbíthatók. A diákigazolvány elkészítője az adatokat az igazol-
vány érvényességének megszűnését követő öt évig kezelheti.” 

 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 239. (354. sz. jav. - 35.§ (5) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/354. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 242.  Karsai Péter és dr. Gémesi György képviselők a törvényjavaslat 35. § (6) bekezdés 
módosítását javasolják:   
 
„(6) A felsőoktatási intézmény a hallgató részére diákigazolványt ad ki. A diákigazolványt az Or-
szágos Felsőoktatási Információs Központ készítteti el, és küldi meg a felsőoktatási intézményen 
keresztül a jogosult részére. A diákigazolvány tartalmazza a diákigazolvány 

angol nyelvű megnevezését, a hallgató nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, 
tartózkodási helyét, állampolgárságát, a hallgató aláírását. A diákigazolvány tartalmazza továbbá a 
hallgató fényképét, azonosító számát, a felsőoktatási intézmény nevét, címét és OM-azonosítóját. A 
diákigazolványon a kedvezmények igénybevételéhez szükséges további — nem személyes adatok 
— is feltüntethetők. A diákigazolványt a jogszabályban meghatározottak szerint kell igényelni. Az 
elkészítéshez szükséges adatok a diákigazolvány elkészítőjéhez továbbíthatók. A diákigazolvány 
elkészítője az adatokat az igazolvány érvényességének megszűnését követő öt évig kezelheti.” 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/322. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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 243.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 35. § (7) bekezdés 
módosítását javasolják:   
 
„(7) Az Országos Felsőoktatási Információs Központ kezelheti a felsőoktatási intézmények felvételi 
eljárásával összefüggő adatokat. A Közoktatási Információs [Központ] Iroda szolgáltathatja az Or-
szágos Felsőoktatási Információs Központ részére a felvételi kérelmek elbírálásához szükséges 
érettségi adatokat. Ehhez kapcsolódóan megküldi a tanulói azonosító számot is.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/166. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 243/1.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 35. § (9) bekezdés elhagyását java-
solják:   
 

„(9) [Az Országos Felsőoktatási Információs Központ – megkeresésre – az általa kezelt 
adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon a regisztrációs központ részére továbbíthat-
ja.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/165. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 244.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 36. § (1) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(1) A felsőoktatási intézmények tevékenységének összehangolása céljából az intézményeket egye-
síteni lehet (a továbbiakban: egyesülés). Állami, helyi önkormányzati és országos kisebbségi ön-
kormányzati intézmény egyházi intézménnyel nem egyesíthető.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37. (401. sz. jav. - 7.§ új (2) ), pontjában foglaltakkal.   

    
 

 
 Indokolás: Lásd a T/15267/401. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
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- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 245.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 36. § (2) bekezdés elhagyását java-
solják:   
 

„(2) [Az egyesülés — ha előfeltételei fennállnak — nem tagadható meg, ha az érintett fel-
sőoktatási intézmények irányító testületei együttesen kezdeményezik azt.]” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 247. (301. sz. jav. - 36.§ (3) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/301. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 246.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 36. § (2) bekezdés módosítását java-
solják:   
 

„(2) Az egyesülés — ha előfeltételei fennállnak — nem tagadható meg, ha az érintett felsőok-
tatási intézmények [irányító testületei] fenntartói tanácsai együttesen kezdeményezik azt.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. 
(119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 101. (117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) 

), 176. (132. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. 
(99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 209. (99. sz. jav. - 29.§ (8) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 78.§ (3) ), 363. (102. sz. jav. - 

78.§ (8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) ), 
433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. (277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 496. 
(235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. 

jav. - 154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/100. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
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- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 247.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 36. § (3) bekezdés elhagyását java-
solják:   

„(3) [Az egyesülés előkészítése az irányító testület tagjaiból álló előkészítő bizottság feladata. 
Minden irányító testület egy-egy tagot delegál az előkészítő bizottságba.]” 

 

 
Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik. 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 245. (301. sz. jav. - 36.§ (2) ), pontjában foglaltak-
 

kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/301. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 248.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 36. § (3) bekezdés módosítását java-
solják:   
 
„(3) Az egyesülés előkészítése a[z irányító] fenntartói testület tagjaiból álló előkészítő bizottság 
feladata. Minden [irányító testület] fenntartói tanács egy-egy tagot delegál az előkészítő bizottság-
ba.” 
 
Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. 
(119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 101. (117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) 

), 176. (132. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. 
(99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 209. (99. sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 360. (101. sz. jav. - 78.§ (3) ), 363. (102. sz. jav. - 

78.§ (8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) ), 
433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. (277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 496. 
(235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. 

jav. - 154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/100. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
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- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 249.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály és 
Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 36. § (3) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(3) Az Országos Felsőoktatási Információs Központ annak, akit oktatói, kutatói, illetve tanári 
munkakörben foglalkoztatnak, azonosító számot ad ki. Az azonosító szám a tanári, az oktatói, illet-
ve a kutatói munkakörben történő foglalkoztatás figyelemmel kísérésére szolgál. A felsőoktatási in-
formációs rendszer tartalmazza azoknak a nyilvántartását, akik azonosító számmal rendelkeznek . A 
nyilvántartás tartalmazza az érintett nevét, születési adatait, az azonosító számot, a végzettségre és 
szakképzettségre vonatkozó adatokat, a munkahely címét és típusát, valamint OM-azonosítóját. A 
nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - csak az egyes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható, a szolgáltatást nyújtó 
vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére. Az információs rendszerben ada-
tot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított [tíz] két évig lehet 
kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 250. (143. sz. jav. - 36.§ (4) ), 251. (143. sz. jav. - 36.§ (5) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/143. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 250.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály és 
Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 36. § (4) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(4) Az Országos Felsőoktatási Információs Központ a hallgatóknak hallgatói azonosító számot ad 
ki. Az azonosító szám a hallgatói jogviszonnyal összefüggő jogok és kötelezettségek érvényesülé-
sének figyelemmel kísérésére szolgál. Nem kell új azonosító számot adni annak, aki a közoktatás-
ban kapott tanulói azonosító számot. A felsőoktatás információs rendszere tartalmazza a hallgatói 
nyilvántartást. A hallgatói nyilvántartás tartalmazza a hallgató nevét, születési helyét és idejét, azo-
nosító számát, anyja nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, állampolgárságát, diákigazolványának 
számát, valamint az érintett felsőoktatási intézmény adatait, a tanulmányi idő hosszát. A hallgatói 
nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - csak a hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó 
juttatás, illetőleg a hallgatói hitel jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a 
szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére. A hallgatói 
nyilvántartásban adatot a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított 
[nyolcvan] öt évig lehet kezelni.” 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249. (143. sz. jav. - 36.§ (3) ), 251. (143. sz. jav. - 36.§ (5) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/143. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 251.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály és 
Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 36. § (5) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(5) A munkáltató a munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott tanárnak, ok-
tatónak, kutatónak - kérelemre - oktatói, kutatói, tanári igazolványt (a továbbiakban: oktatói igazol-
vány) ad ki. Az oktatói igazolványt az Országos Felsőoktatási Információs Központ készítteti el, és 
küldi meg a munkáltatón keresztül a jogosult részére. Az oktatói igazolvány tartalmazza az igazol-
vány számát, a jogosult nevét, anyja nevét, születési 
helyét és idejét, a felsőoktatási intézmény nevét, címét és OM-azonosítóját, a jogosult fényképét és 
aláírását. Az oktatói igazolványt jogszabályban meghatározottak szerint kell igényelni. Az igény-
léshez szükséges adatok továbbíthatók. Az oktatói igazolvány elkészítője az adatokat az igazolvány 
érvényességének megszűnését követő [öt ] két évig kezelheti.” 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249. (143. sz. jav. - 36.§ (3) ), 250. (143. sz. jav. - 36.§ (4) ), 
 

pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/143. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 253.  Révész Máriusz képviselő a törvényjavaslat 37. § (1) bekezdés d) pont módosítását 
javasolja:   
 
/(1) A felsőoktatási intézmény a 15. § (4) bekezdésében meghatározott nyilvántartásból való törlés 
napjával megszűnik. Törölni kell a nyilvántartásból a felsőoktatási intézményt, ha/ 
 
„d)  a fenntartó e jogának gyakorlásával felhagy, kivéve, ha a fenntartói jog új fenntartóra száll át.” 
    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/246. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja. 



- 117 - 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   

 
 254.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 37. § (8) bekezdés módosítását

 

 javasol-
ják:   
 
„(8) A törlésről az [regisztrációs központ] oktatási miniszter hatósági eljárás keretében határoz. Ha 
a megszűnő felsőoktatási intézmény költségvetési szervként működött, a fenntartó a jogerős határo-
zatot megküldi a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek is.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 255. (167. sz. jav. - 37.§ (9) ), 256. (168. sz. jav. - 38.§ ), 

    
 

408. (183. sz. jav. - 103.§ (1) a) ac) ), 412. (142. sz. jav. - 105.§ (4) ), 414. (184. sz. jav. - 106.§ (1) ), 415. (184. sz. jav. - 106.§ (2) ), 
420. (185. sz. jav. - 107.§ ), 421. (186. sz. jav. - 108.§ (5) ), 500. (195. sz. jav. - 141.§ (10) ), 563. (204. sz. jav. - 156.§ (1) ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/167. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 255.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 37. § (9) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(9) [A regisztrációs központ a törlésről szóló jogerős határozat egy példányát megküldi az] 
Az oktatási miniszter[nek, aki] kezdeményezi az érintett felsőoktatási intézmény e törvény 1. szá-
mú mellékletéből történő törlését.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254. (167. sz. jav. - 37.§ (8) ), 256. (168. sz. jav. - 38.§ ), 
408. (183. sz. jav. - 103.§ (1) a) ac) ), 412. (142. sz. jav. - 105.§ (4) ), 414. (184. sz. jav. - 106.§ (1) ), 415. (184. sz. jav. - 106.§ (2) ), 
420. (185. sz. jav. - 107.§ ), 421. (186. sz. jav. - 108.§ (5) ), 500. (195. sz. jav. - 141.§ (10) ), 563. (204. sz. jav. - 156.§ (1) ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/167. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 256.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők, a törvényjavaslat 38. § elhagyását javasolják:   
 
 

 
(2) A regisztrációs központ jogerős határozatának egy példányát megküldi a felsőoktatási in-
formációs rendszer részére is. 

(3) A regisztrációs központ a Magyar Köztársaság területén engedéllyel működő külföldi 
felsőoktatási intézményekről nyilvántartást vezet, melyet évente — december hónapban — 
közzé kell tenni a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában, valamint az Oktatási Minisztérium 
honlapján  nyilvánosságra kell hozni.]” 

„38. §  [(1) A regisztrációs központ a felsőoktatási intézmény megalakulásával, átalakulásával, 
megszűnésével kapcsolatos jogerős határozatát a Kormány által meghatározottak szerint, to-
vábbá az Oktatási Minisztérium honlapján közzéteszi. 

 

 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254. (167. sz. jav. - 37.§ (8) ), 255. (167. sz. jav. - 37.§ (9) ), 
256. (168. sz. jav. - 38.§ ), 412. (142. sz. jav. - 105.§ (4) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/144. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 256/1.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 38. § elhagyását javasolják:   
 
 

(2) A regisztrációs központ jogerős határozatának egy példányát megküldi a felsőoktatási in-
formációs rendszer részére is.  

(3)] A regisztrációs központ a Magyar Köztársaság területén engedéllyel működő külföldi fel-
sőoktatási intézményekről nyilvántartást vezet, melyet évente — december hónapban — közzé kell 
tenni a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában, valamint az Oktatási Minisztérium honlapján  nyil-
vánosságra kell hozni.” 
 

 
 A módosító javaslatot: 

„38. §  [(1) A regisztrációs központ a felsőoktatási intézmény megalakulásával, átalakulásával, 
megszűnésével kapcsolatos jogerős határozatát a Kormány által meghatározottak szerint, to-
vábbá az Oktatási Minisztérium honlapján közzéteszi. 
 

 

 Indokolás: Lásd a T/15267/168. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 257.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 38. § (1) bekezdés elhagyását javasol-
ja:   
 

 

„[(1) A regisztrációs központ a felsőoktatási intézmény megalakulásával, átalakulásával, meg-
szűnésével kapcsolatos jogerős határozatát a Kormány által meghatározottak szerint, továbbá 
az Oktatási Minisztérium honlapján közzéteszi.]” 

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/439. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 258.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa Endre, Földesi Zol-
tán, Botka Lajosné, dr. Balogh Miklós, dr. Vastagh Pál és Gusztos Péter képviselők a törvény-
javaslat 39. § (1) bekezdés a) pont módosítását javasolják:   
 

 

/(1) Minden magyar állampolgárnak joga, hogy az e törvényben meghatározott feltételek szerint fel-
sőoktatási intézményben tanulmányokat folytasson, államilag támogatott vagy költségtérítéses kép-
zésben. Ez a jog megilleti/ 

„a) az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok állampolgárait, valamint családtagjaikat,” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 259. (540. sz. jav. - 39.§ (1) b) ), 260. (540. sz. jav. - 39.§ (1) 

c) ), 449. (540. sz. jav. - 119.§ (2) b) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/540. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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 259.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa Endre, Földesi Zol-
tán, Botka Lajosné, dr. Balogh Miklós, dr. Vastagh Pál és Gusztos Péter képviselők a törvény-
javaslat 39. § (1) bekezdés b) pont módosítását javasolják:   
 
/(1) Minden magyar állampolgárnak joga, hogy az e törvényben meghatározott feltételek szerint fel-
sőoktatási intézményben tanulmányokat folytasson, államilag támogatott vagy költségtérítéses kép-
zésben. Ez a jog megilleti/ 
 
„b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, a Magyar Köztársaság területén élő menekültet, menedé-
kest,befogadottat, bevándoroltat, letelepedettet,” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 258. (540. sz. jav. - 39.§ (1) a) ), 260. (540. sz. jav. - 39.§ (1) 

c) ), 449. (540. sz. jav. - 119.§ (2) b) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/540. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 260.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa Endre, Földesi Zol-
tán, Botka Lajosné, dr. Balogh Miklós, dr. Vastagh Pál és Gusztos Péter képviselők a törvény-
javaslat 39. § (1) bekezdés c) pont elhagyását javasolják:   
 

 

/(1) Minden magyar állampolgárnak joga, hogy az e törvényben meghatározott feltételek szerint fel-
sőoktatási intézményben tanulmányokat folytasson, államilag támogatott vagy költségtérítéses kép-
zésben. Ez a jog megilleti/ 

„[c) az Európai Gazdasági Térséghez tartozó ország magyarországi munkavállaláshoz szük-
séges tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárát, továbbá annak családtagját, feltéve, 
hogy a Magyar Köztársaság területén lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye van,]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § pontjainak betűjelzése értelemszerűen változik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 258. (540. sz. jav. - 39.§ (1) a) ), 259. (540. sz. jav. - 39.§ (1) 

b) ), 449. (540. sz. jav. - 119.§ (2) b) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/540. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 261.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 40. § (1) bekezdés a) pont elhagyását ja-
vasolja:   
 

 

 

„(1)A hallgató 

a) [kérheti, hogy a fennálló hallgatói jogviszonya keretében további szakképesítés, illetve 
szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokat folytathasson,]” 

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelemszerűen 
változik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 262. (395. sz. jav. - 40.§ (1) d) ), 309. (395. sz. jav. - 56.§ (3) 

), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/395. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 262.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 40. § (1) bekezdés d) pont módosítását ja-
vasolja:   
 

    

/(1)A hallgató/ 
 
„d) [másik felsőoktatási intézménnyel] további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt létesíthet.” 

 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 261. (395. sz. jav. - 40.§ (1) a) ), 309. (395. sz. jav. - 56.§ (3) 

), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/395. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 

, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 263.  Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 41. § (2) bekezdés mó-
dosítását javasolják:   
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„(2) [F] A felsőoktatási intézmény határozza meg, hogy a felsőfokú szakképzésre [történő 
]jelentkez[éshez a felsőoktatási intézmény határozza meg, hogy a]ő felvételi kérel[em]mének el-
fogadásához az érettségi vizsga egyes vizsgatantárgyaiból milyen szintű vizsga letétele szükséges, 
továbbá milyen érettségi vizsga-eredmény és milyen középiskolai tanulmányi eredmény elérésére 
van szükség. A felsőfokú szakképzésre történő jelentkezés szakképesítés meglétéhez is köthető.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/247. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 264.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 42. § (1) bekezdés módosítását

 

 javasol-
ja:   
 
„(1) Alapképzésre történő felvétel feltétele az emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítése.” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/169. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

    

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 265.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, 
Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 42. § (2) bekezdés módosítását java-
solják:   
 
„(2) Alapképzésre történő jelentkezéshez az adott képzési területen képzést folytató felsőoktatási 
intézmények közösen határozzák meg, hogy mely[ik] vizsgatantárgyakból [és milyen szintű vizsga 
letétele szükséges] szükséges az emeltszintű érettségi vizsga letétele. A felsőoktatási intézmény ha-
tározza meg, hogy milyen érettségi vizsga eredményre és milyen középiskolai tanulmányi eredmény 
elérésére van szükség a felvételi kérelem teljesítéséhez. Ha az alapvető tanulmányi követelmények 
teljesítéséhez egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeknek kell megfelelni, alkalmazni kell a 
41. § (3) és (6) bekezdésében foglaltakat. A Kormány határozza meg, hogy mely esetben lehet 
megkövetelni az egészségügyi, illetve a pályaalkalmassági vizsgálaton való részvételt.” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/170. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja

    

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 266.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 42. § (3) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 

„(3) Az alapképzésre történő felvételre benyújtott jelentkezési kérelmeket — a (4) bekezdés-
ben meghatározott kivétellel — az egyes képzési területekre meghatározott egységes felvételi köve-
telmények alapján, képzési áganként, szakonként kell rangsorba állítani. A felvételi feltételeket tel-
jesítők felvételi kérelmét a felvételi rangsorban elért helyük alapján kell teljesíteni, oly módon, 
hogy a felvételi rangsorban előbb állók kérelmét kell az általuk megadott intézményi rangsor szerint 
teljesíteni.Az intézmények a felvételi tájékozatóban számukra biztosított államilag finanszírozott 
létszámkeretet 5%-kal meghaladó létszámban vehetnek fel hallgatókat az államilag finanszírozott 
képzésbe, úgy hogy az adott szakra biztosított államilag finanszírozott létszámkeretet az intézmé-
nyek országosan nem léphetik túl.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/171. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 267.  Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 42. § (4) bekezdés mó-
dosítását javasolják:   
 
„(4) A felsőoktatási intézmény a tanulmányokhoz szükséges különleges képesség vagy a megsze-
rezhető szakképzettséggel betölthető munkakör sajátosságai miatt szakmai alkalmassági, illetőleg 
gyakorlati vizsgát jogosult tartani, amennyiben e képességekről az érettségi vizsga keretében nem 
vagy nem lehet megfelelő módon [lehet ]meggyőződni. Ha a felsőoktatási intézmény gyakorlati 
vizsgát tart, akkor a felvételi jelentkezéseket a vizsga figyelembevételével rangsorolja.” 
    

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/248. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 268.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 42. § (5) bekezdés elhagyását javasolja:   
 

 A módosító javaslatot: 

[„(5) A Kormány határozza meg, hogy a felsőoktatási felvételi kérelmek rangsorolásánál a 
sporteredményeket, illetve a középiskolai tanulmányi versenyeken vagy más tudományos célú 
versenyen elért eredményeket milyen módon és milyen feltételek mellett lehet figyelembe ven-
ni, továbbá, hogy mely esetben lehet szakmai alkalmassági, illetve gyakorlati vizsgát tartani.”] 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/40. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 269.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 42. § (5) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(5) A Kormány határozza meg, hogy a felsőoktatási felvételi kérelmek rangsorolásánál [a sport-
eredményeket, illetve ]a középiskolai tanulmányi versenyeken vagy más tudományos célú verse-
nyen elért eredményeket, illetve a kiemelkedő sporteredményeket milyen módon és milyen feltéte-
lek mellett lehet figyelembe venni, továbbá, hogy mely esetben lehet szakmai alkalmassági, illetve 
gyakorlati vizsgát tartani.” 
    

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/507. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 270.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 43. § (1) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 
„(1) Mesterképzésre az vehető fel, aki  alapképzésben [fokozatot és szakképzettséget tanúsító ok-
levelet] a szakképzettséget is megjelölő fokozatot szerzett.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 271. (432. sz. jav. - 43.§ (2) ), 272. (432. sz. jav. - 43.§ (3) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/432. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 271.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 43. § (2) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 
„(2) Szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben vagy mesterképzésben a szakkép-
zettséget is megjelölő fokozatot szerzett [fokozattal és szakképzettséggel rendelkezik]. Szakirá-
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nyú továbbképzés esetében felvételi előfeltételként meghatározott munkakör betöltése, meghatáro-
zott időtartamú szakmai gyakorlat, további szakképzettség megléte is kiköthető.” 

 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 270. (432. sz. jav. - 43.§ (1) ), 272. (432. sz. jav. - 43.§ (3) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/432. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 272.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 43. § (3) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 
„(3) Doktori képzésre az vehető fel, aki a mesterképzésben a szakképzettséget is megjelölő fokoza-
tot szerzett [fokozattal és szakképzettséggel rendelkezik].” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 270. (432. sz. jav. - 43.§ (1) ), 271. (432. sz. jav. - 43.§ (2) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/432. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 273.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 46. § (2) bekezdés 
e) pont elhagyását javasolják:   

„e) [véleményezze az oktatói munkát,]” 

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelemszerűen 

 
/(2) A hallgató joga, hogy emberi méltóságát tiszteletben tartsák, e körben különösen, hogy/ 
 

 

változik. 
    

 
 Indokolás: Lásd a T/15267/250. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   



- 126 - 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 274.  Révész Máriusz képviselő a törvényjavaslat 46. § (2) bekezdés f) pont módosítását 
javasolja:   
 

 
/(2) A hallgató joga, hogy emberi méltóságát tiszteletben tartsák, e körben különösen, hogy/ 

„f) vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozását tisz-
teletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogsza-
bályba, nem sérti mások hasonló jogát, és nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának érvényesü-
lését,” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/249. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 275.  Révész Máriusz és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 46. § (3) bekezdés 
felvezető szöveg módosítását javasolják:   
 
„(3) A hallgató joga, hogy a felsőoktatási intézményben biztonságban, egészséges környezetben 
folytathassa tanulmányait, továbbá tehetségé[től]nek, képességé[től]nek érdeklődésé[től]nek [füg-
gően]megfelelő módon segítséget kapjon a tanulmányaihoz, a pályakezdéshez, e körben különösen, 
hogy” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/252. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

    

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 276.  Kapás Zsolt képviselő a törvényjavaslat 46. § (3) bekezdés f) pont módosítását

 

 java-
solja:   

/(3) A hallgató joga, hogy a felsőoktatási intézményben biztonságban, egészséges környezetben 
folytathassa tanulmányait, továbbá tehetségétől, képességétől, érdeklődésétől függően segítséget 
kapjon a tanulmányaihoz, a pályakezdéshez, e körben különösen, hogy/ 
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„f) állapotának, személyes adottságának, fogyatékosságának megfelelő ellátásban részesüljön, bele-
értve az oktatási intézmény épületeibe való bejutás és eligazodás megkönnyítését is,” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/362. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 277.  Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 46. § (3) bekezdés k) 
pont módosítását javasolják:   
 
/(3) A hallgató joga, hogy a felsőoktatási intézményben biztonságban, egészséges környezetben 
folytathassa tanulmányait, továbbá tehetségétől, képességétől, érdeklődésétől függően segítséget 
kapjon a tanulmányaihoz, a pályakezdéshez, e körben különösen, hogy/ 
 
„k) a tanulmányi és az életpálya-tanácsadást részére megszervezzék, és annak szolgáltatásait igény-
be vegye,” 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/251. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 278.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 46. § (5) bekezdés felvezető szöveg módosítását java-
solják:   
 
„(5) A hallgató joga, hogy vagyoni viszonyaira, jövedelmi helyzetére, tanulmányi eredményére te-
kintettel pénzbeli, illetve természetbeni gondoskodásban részesül[jön]hessen, e körben különösen” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/505. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 279.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 46. § (5) bekezdés f) pont módosítását 
javasolja:   
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/(5) A hallgató joga, hogy vagyoni viszonyaira, jövedelmi helyzetére, tanulmányi eredményére te-
kintettel pénzbeli, illetve természetbeni gondoskodásban részesüljön, e körben különösen/ 
 
„f) a felsőoktatási intézmény által létrehozott, illetve támogatott gazdasági társaságban[ tagja le-
gyen, illetve abban] munkát végezzen, és ennek ellenértékeként hallgatói munkadíj illesse meg,” 
    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/172. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 280.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Gusztos Péter és dr. Balogh Miklós képvise-
lők a törvényjavaslat 46. § (8) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(8) A hallgató - a Kormány által meghatározott feltételek és szabályok szerint - hallgatói hitelt ve-
het igénybe. [A hallgatói hitel eltérő összegben és eltérő feltételek mellett - a hallgató választá-
sától függően - vehető igénybe.] A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató magasabb össze-
gű hallgatói hitelt vehet igénybe a Kormány által meghatározott eltérő feltételek mellett. A hallgatói 
hitel a határnapot megelőzően a Ptk. 292. §-a (2) bekezdésének alkalmazásával is visszafizethető.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/366. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   

 
 

 281.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 48. § (1) bekezdés módosítását javasolja:   
 

„(1) A felsőoktatási intézmény, a kollégium, valamint a hallgató[k] közötti eltérő megállapo-
dás hiányában [a hallgató jogutódjaként] a felsőoktatási intézményt, a kollégiumot [szerzi] illeti 
meg [a tulajdonjogát] – a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok hatálya alá tartozó 
szellemi alkotások [(Ptk. 86. §)] kivételével – minden olyan[, a birtokába került] dolog [felett] tu-
lajdonjoga, amelyet a hallgató állított elő a hallgatói jogviszonyából, kollégiumi jogviszonyából 
eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szük-
séges anyagi és egyéb feltételeket a felsőoktatási intézmény, kollégium biztosította. A hallgatót dí-
jazás illeti meg, ha a felsőoktatási intézmény, kollégium a tulajdonába került dolog [értékesítésé-
vel, hasznosításával] tulajdonjogának átruházásával bevételre tesz szert. A megfelelő díjazásban a 
hallgató és a felsőoktatási intézmény, kollégium állapodik meg, ha alkalomszerűen, egyedileg elké-
szített dolog [értékesítéséből, hasznosításából] tulajdonjogának átruházásából  származik a bevé-
tel. Az oktatás keretében, az oktatási folyamat részeként, rendszeresen elkészített dolog esetén a 
megfelelő díjazást a teljes képzési folyamatban résztvevők által végzett tevékenység — költségek-
kel csökkentett — bevétele terhére kell megállapítani. Ennek szabályait a szervezeti és működési 
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szabályzatban kell meghatározni, oly módon, hogy a szabályozás figyelembe vegye a hallgatók tel-
jesítményét.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 282. (410. sz. jav. - 48.§ (2) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/410. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 282.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 48. § (2) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(2) Ha a hallgató [által] az (1) bekezdésben meghatározott[ak alapján előállított dolog szellemi 
alkotás, az (1) bekezdésben meghatározottakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szel-
lemi alkotásnak a felsőoktatási intézmény, kollégium részére történő átadására a munkavi-
szonyban vagy más  hasonló jogviszonyban létrehozott szellemi alkotás munkáltató részére 
történő átadására vonatkozó rendelkezéseket] feltételek szerint szerzői művet vagy szomszédos 
jogi teljesítményt hoz létre, a szerzői jogról szóló törvény, ha találmányt vagy mintát hoz létre, a ta-
lálmányok szabadalmi oltalmáról szóló törvény, a formatervezési minták oltalmáról szóló törvény, 
illetve a használati minták oltalmáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 281. (410. sz. jav. - 48.§ (1) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/410. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 283.  Révész Máriusz és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 48. § (4) bekezdés 
módosítását javasolják:   

„(4) A hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségekkel függ össze az a munkavégzés is, amikor a 
doktorandusi részt vesz a felsőoktatási intézménynek az oktatással, kutatással összefüggő tevékeny-
ségében. A munkavégzés doktorandusi-szerződés alapján folyik. Az ily módon végzett munka ideje 
- egy tanulmányi félév átlagában - nem haladhatja meg a heti 
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teljes munkaidő ötven százalékát. A hallgató munkaidő-beosztását oly módon kell meghatározni, 
hogy vizsgázási és a vizsgára történő felkészülési kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. A dokto-
randusi-szerződés alapján hallgatói munkadíj[ kerül kifizetésre]at fizetnek ki, melynek havi össze-
ge nem lehet kevesebb, mint a legkisebb kötelező munkabér (minimálbér). A doktorandusi-
szerződésből eredő vitás ügyek elbírálására a munkaügyi viták 
rendezésére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/253. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 284.  Dr. Bakonyi Tibor képviselő, valamint Dr. Gémesi György és Karsai Péter képvi-
selők a törvényjavaslat 49. § kiegészítését javasolják a következő új e) pont  felvételével:   
 

 
/A hallgató kötelessége, hogy/ 

„e) teljesítse a felsőoktatási intézmény követelményrendszerében meghatározott testnevelésre vo-
natkozó előírásokat.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/7., 9. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 285.  Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. Balogh Miklós képviselők a törvényjavas-
lat 50. § (2) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(2) Szünetel a hallgatói jogviszony akkor is, ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötele-
zettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, [szülés] vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül 
nem tud eleget tenni. Az e bekezdésben meghatározott esetekben nem kell alkalmazni az (1) bekez-
désben meghatározott korlátozásokat.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/536. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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 286.  Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 51. § (1) bekezdés mó-
dosítását javasolják:   

„(1) Az e törvényben meghatározott hallgatói jogokat és kötelezettségeket 
 

rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni, illetve teljesíteni . A felsőoktatási intézmény dönté-
sei, intézkedései, dokumentumai nem vezethetnek az e törvényben, a szakképzésről szóló törvény-
ben, illetve az e törvények végrehajtására kiadott jogszabályban biztosított hallgatói jogok csorbítá-
sára, az érdekérvényesítési lehetőségek korlátozására, a véleménynyilvánítás elfojtására, a tájéko-
zódási jog korlátozására.” 
    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/254. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 287.  Tatai-Tóth András képviselő a törvényjavaslat 52. § (1) bekezdés módosítását java-
solja:   
 
„(1) A hallgató kollégiumi elhelyezése - meghatározott időre - jelentkezés alapján történik. Kollégi-
umi elhelyezését kérheti mindenki, aki felvételi kérelmet nyújtott be a felsőoktatási intézménybe, 
illetve aki hallgatói jogviszonyban áll, függetlenül attól, hogy milyen képzési szakaszra, milyen ta-
nulmányi rend szerinti képzésre kéri a felvételét, illetve létesített hallgatói jogviszonyt.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/313. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 288.  Koncz Ferenc képviselő a törvényjavaslat 52. § (5) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(5) A felvételi ügyekben a kollégiumi bizottság dönt, melyet - a szervezeti és működési szabály-
zatban meghatározottak szerint - a kollégiumba felvételt nyert hallgatók választanak meg.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 289. (47. sz. jav. - 52.§ (9) ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/47. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 289.  Koncz Ferenc képviselő a törvényjavaslat 52. § (9) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(9) A felsőoktatási intézményben a kollégiumi hallgatók érdekképviseletét a [hallgatói önkor-
mányzat] kollégiumi bizottság látja el.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 288. (47. sz. jav. - 52.§ (5) ), pontjában foglaltakkal.   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/47. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 290.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 52. § (10) bekezdés módosítását java-
solja:   
 

„(10) Az e §-ban foglaltakat — a (2) és (8) [—(9)] bekezdésben meghatározottak kivételével 
— alkalmazni kell a diákotthonra is, ha az a felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján 
vesz részt a lakhatási feltételek biztosításában.” 
    

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/173. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 291.  Sági József, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Tóth Ferenc és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 53. § (3) bekezdés módosítását java-
solják:   
 

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/210. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

„(3) A Kormány — az esedékesség évét megelőzően egy évvel (a továbbiakban: esedékesség 
éve) — határozatban meghatározza az első évre felvehető államilag támogatott hallgatói létszámke-
retet (a továbbiakban: az új belépők létszámkerete). Az új belépők létszámkerete magában foglalja a 
felsőfokú szakképzésbe felvehetők létszámát, az alapképzésbe felvehetők létszámát, valamint az 
egységes, osztatlan képzésre felvehetők létszámát. [Az új belépők létszámkerete nem haladhatja 
meg az esedékesség évében nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a középiskola 
utolsó évfolyamára járó tanulók e törvény szerint meghatározott arányát.]” 
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 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 292.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 53. § (3) bekezdés 
módosítását javasolják:   
 

„(3) A Kormány — az esedékesség évét megelőzően egy évvel (a továbbiakban: esedékesség 
éve) — határozatban [meghatározza] állapítja meg az első évre felvehető államilag támogatott 
hallgatói létszámkeretet (a továbbiakban: az új belépők létszámkerete). Az új belépők létszámkerete 
magában foglalja a felsőfokú szakképzésbe felvehetők létszámát, az alapképzésbe felvehetők lét-
számát, valamint az egységes, osztatlan képzésre felvehetők létszámát. Az új belépők létszámkerete 
nem haladhatja meg az esedékesség évében nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a kö-
zépiskola utolsó évfolyamára járó tanulók e törvény szerint meghatározott arányát.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/211. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 293.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 53. § (3) bekezdés módosítását java-
solják:   
 

„(3) A Kormány — az esedékesség évét megelőzően egy évvel (a továbbiakban: esedékesség 
éve) — határozatban meghatározza az első évre felvehető államilag támogatott hallgatói létszámke-
retet (a továbbiakban: az új belépők létszámkerete). Az új belépők létszámkerete magában foglalja a 
felsőfokú szakképzésbe felvehetők létszámát, az alapképzésbe felvehetők létszámát, valamint az 
egységes, osztatlan képzésre felvehetők létszámát. [Az új belépők létszámkerete nem haladhatja 
meg az esedékesség évében nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a középiskola 
utolsó évfolyamára járó tanulók e törvény szerint meghatározott arányát.] Az oktatási minisz-
ter rendeletben (a felvételi tájékoztatóban) határozza meg az egyes intézményekbe alapszakonként 
államilag finanszírozott képzésbe felvehető hallgatók irányszámát (létszámkeret).” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 298. (212. sz. jav. - 53.§ (4) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/212. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 294.  Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 53. § (4) bekezdés elhagyását javasol-
ják:   
 
„[(4) A mesterképzésre felvehető államilag támogatott hallgatói létszámkeret az adott évet 
megelőző harmadik évben megállapított új belépők létszámkeretének harmincöt százaléka. A 
doktori képzésre és a szakirányú továbbképzésre felvehetők létszámkerete a mesterképzésre 
felvehető létszámkeret tíz százaléka.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/209. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 295.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 53. § (4) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(4) A mesterképzésre felvehető államilag támogatott hallgatói létszámkeret az adott évet megelőző 
harmadik évben megállapított új belépők létszámkeretének [harmincöt] hatvanöt százaléka. A dok-
tori képzésre és a szakirányú továbbképzésre felvehetők létszámkerete a mesterképzésre felvehető 
létszámkeret tíz százaléka.” 
    

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/41. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 296.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 53. § (4) bekezdés módosítását

 

 javasolja:   
 
„(4) A mesterképzésre felvehető államilag támogatott hallgatói létszámkeret az adott évet megelőző 
harmadik évben megállapított új belépők létszámkeretének harmincöt százaléka. A doktori képzésre 
és a szakirányú továbbképzésre felvehetők létszámkerete a mesterképzésre felvehető létszámkeret 
[tíz] huszonöt százaléka.” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/43. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 

    

 



- 135 - 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 297.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 53. § (4) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 
„(4) A mesterképzésre felvehető államilag támogatott hallgatói létszámkeret az adott évet megelőző 
harmadik évben megállapított új belépők létszámkeretének 50-75%-a [harmincöt százaléka]. A 
doktori képzésre és a szakirányú továbbképzésre felvehetők létszámkerete a mesterképzésre felve-
hető létszámkeret tíz százaléka.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 299. (174. sz. jav. - 53.§ (6) ), 300. (174. sz. jav. - 53.§ (7) ), 

    
 

pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/174. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 298.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 53. § (4) bekezdés módosítását java-
solják:   
 
„(4) [A mesterképzésre felvehető államilag támogatott hallgatói létszámkeret az adott évet 
megelőző harmadik évben megállapított új belépők létszámkeretének harmincöt százaléka. A 
doktori képzésre és a szakirányú továbbképzésre felvehetők létszámkerete a mesterképzésre 
felvehető létszámkeret tíz százaléka.] A mester és a doktori képzésbe államilag finanszírozott 
képzésben felvehető hallgatók létszámkeretét a kormány rendeletben határozza meg. Az oktatási 
miniszter rendeletben (a felvételi tájékoztatóban) határozza meg az egyes intézményekbe mester-
szakonként és doktori iskolánként az államilag finanszírozott képzésbe felvehető hallgatók irány-
számát (létszámkeret).”
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 293. (212. sz. jav. - 53.§ (3) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/212. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 299.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 53. § (6) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 

„(6) A Kormány — az esedékesség évét megelőzően — évenként állapítja meg az új belépők 
létszámkeretét az egyes képzési területek és a képzés munkarendje szerint. A Kormány döntését a 
munkaerő-piaci szereplők e törvényben meghatározottak szerinti bevonásával, a munkaerő-piaci 
előrejelzések, a pályakövetési rendszer tapasztalatainak, a diplomás munkanélküliség helyzetének 
értékelésével hozza meg, azzal a megkötéssel, hogy figyelembe kell venni a döntéshozatal évében 
benyújtott jelentkezések számát. Az előző évhez képest biztosított létszámkeret növelése,[ illetve 
csökkentése] — adott képzési területen belül – nem haladhatja meg a tíz százalékot,csökkentés ese-
tén pedig az öt százalékot.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297. (174. sz. jav. - 53.§ (4) ), 300. (174. sz. jav. - 53.§ (7) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/174. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 300.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 53. § (7) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 
„(7) Nem kell a (6) bekezdés szerinti létszámkorlátozást alkalmazni, amennyiben a döntéshozatal 
évében benyújtott jelentkezések számának előző évhez viszonyított változása meghaladja a tíz szá-
zalékot. A Kormány a mesterképzésre, a szakirányú továbbképzésre és a doktori képzésre együtte-
sen rendelkezésre álló kereten belül, a meghatározott arányoktól egy-[tíz] öt százalékkal eltérést 
engedélyezhet.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297. (174. sz. jav. - 53.§ (4) ), 299. (174. sz. jav. - 53.§ (6) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/174. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 301.  Pánczél Károly, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 54. § (1) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(1) Az alapképzésben és a felsőfokú szakképzésben az államilag támogatott hallgatói helyeket a 
felvételi jelentkezések rangsora és a jelentkezési lapokon felállított intézményi rangsorok alapján 
kell elosztani. Az adott felsőoktatási intézmény [annyi államilag támogatott hallgatót fogadhat, 
ahány felvételi kérelem teljesítése az adott felsőoktatási intézményre jut.] a felvételi tájékozató-
ban számukra biztosított államilag finanszírozott létszámkeretet 5%-kal meghaladó létszámban ve-
hetnek fel hallgatókat az államilag finanszírozott képzésbe, úgy hogy az adott szakra biztosított ál-
lamilag finanszírozott 
létszámkeretet az intézmények országosan nem léphetik túl.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/175. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 302.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és dr. Magda Sándor 
képviselők a törvényjavaslat 54. § (1) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(1) Az alapképzésben és a felsőfokú szakképzésben az államilag támogatott hallgatói helyeket a 
felvételi jelentkezések rangsora és a jelentkezési lapokon felállított intézményi rangsorok alapján 
kell elosztani. Az adott felsőoktatási intézmény az alapító okiratában meghatározott felvehető ma-
ximális hallgatói létszám mértékéig annyi államilag támogatott hallgatót fogadhat, ahány felvételi 
kérelem teljesítése az adott felsőoktatási intézményre jut.” 
    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/347. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 303.  Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 55. § (1) bekezdés mó-
dosítását javasolják:   
 
„(1) Ha az államilag támogatott hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezé-
se előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy tanulmányait költségtérítéses képzésben folytatja 
tovább, helyére a felsőoktatási intézményben [a] költségtérítéses formában tanulmányokat folytató 
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hallgató léphet, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott eljárás 
szerint.” 
    

 A módosító javaslatot: 

 Indokolás: Lásd a T/15267/256. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 304.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 55. § (2) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 
„(2) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támoga-
tott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. A fogyaté-
kossággal élő hallgató támogatási ideje négy félévvel megnövelhető. A támogatási időbe be kell 
számítani a megkezdett államilag támogatott félévet is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a 
hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet. A támogatási idő számításánál 
figyelmen kívül kell hagyni a támogatási idő terhére teljesített félévet, ha megszűnt a felsőoktatási 
intézmény anélkül, hogy a hallgató a tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanulmánya-
it nem tudta másik felsőoktatási intézményben folytatni. Figyelmen kívül kell hagyni azt a félévet 
is, amelyet tanulmányai folytatásánál a felsőoktatási intézmény a megszűnt intézményben befejezett 
félévekből nem ismert el. A támogatási idő legfeljebb két félévvel megnő, ha a hallgató egységes, 
osztatlan képzésben vesz részt, és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz 
félévet. A részidős képzés ideje és a távoktatás ideje legfeljebb négy félévvel meghosszabbítható. A 
doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb további [hat félévvel] két félévvel 
meghosszabbítható. Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatás-
ban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy aki államilag támogatott 
képzésben valamely képzési ciklusban záróvizsgát tett, ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet 
részt államilag támogatott képzésben. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú szakképzés te-
kintetében is.” 
    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/176. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 305.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Stolár Mihály 
és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 55. § (4) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(4) A támogatási idő nem lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Ha a hallgató a 
támogatási idő alatt önhibájából nem tudja befejezni tanulmányait, azt költségtérítéses képzési for-
mában folytathatja.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/255. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
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- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
" 
" 306.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 55. § (4) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(4) Az adott képzéshez rendelkezésre álló [A] támogatási idő nem lehet hosszabb, mint az adott ta-
nulmányok képzési ideje. A támogatási idő az adott tanulmányok képzési idejét legfeljebb kettő fél-
évvel meghaladhatja, ha a hallgató az oklevél megszerzéséhez előírt összes kreditmennyiséget meg-
haladó kreditértékű tárgyat - az 58. § (4) bekezdés szerint - vett fel. Ha a hallgató a támogatási idő 
alatt nem tudja befejezni tanulmányait, azt költségtérítéses képzési formában folytathatja.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/416. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 307.  Tatai-Tóth András képviselő a törvényjavaslat 55. § kiegészítését javasolja a követ-
kező új (5) bekezdés  felvételével:   
 
„(5) Felsőfokú szakképzésben vagy más szakon korábban szerzett legalább harminc kredit beszámí-
tásával az alapfokú végzettség egy félévvel, hatvan kredit beszámítása esetén két félévvel rövidebb 
idő alatt megszerezhető.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/305. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 308.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 56. § (2) bekezdés módosítását javasolja:   
 

„(2) A költségtérítéses képzésben a tanulmányi félévek száma nem korlátozott. A hallgató 
azonban jogszabályon alapuló juttatást, kedvezményt, szolgáltatást nem vehet igénybe, ha a felső-
oktatási intézményben megkezdett féléveinek a száma — beleértve az államilag támogatott képzés 
idejét is — meghaladja a tizenhat félévet. [Nem kell alkalmazni ezt a rendelkezést annál, aki a 
hallgatói jogviszonya megszűnését követő öt év eltelte után létesít új hallgatói jogviszonyt.]” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/481. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 309.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 56. § (3) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(3) A támogatási idő, illetve a költségtérítéses képzéshez rendelkezésre álló idő számításakor egy 
félévként kell nyilvántartani, ha a hallgatónak egyidejűleg több [felsőoktatási intézménnyel áll 
]hallgatói [jogviszonyban, illetve ha ugyanabban a felsőoktatási intézményben egyidejűleg 
több szakképzettség, szakképesítés megszerzésére készül fel] jogviszonya van.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 261. (395. sz. jav. - 40.§ (1) a) ), 262. (395. sz. jav. - 40.§ (1) 

d) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/395. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 310.  Révész Máriusz és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 1. alfejezet 58. § 
(1) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(1) A felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok során a tanulmányi követelmények telje-
sítését - az egyes tantárgyakhoz, tantervi egységekhez rendelt - tanulmányi pontokban (a továbbiak-
ban : kredit) kell kifejezni. A hallgatónak az adott képzésben [végzett tanulmányaiban] történő 
előrehaladását a megszerzett kreditek összege fejezi ki.” 
    

 
 A módosító javaslatot: 

 Indokolás: Lásd a T/15267/257. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   

 
 

 311.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 1. alfejezet 58. § (4) bekezdés módosí-
tását javasolja:   
 

„(4) A hallgató részére biztosítani kell, hogy tanulmányai során az oklevél megszerzéséhez 
előírt összes kreditmennyiség legalább öt százalékáig szabadon választható tárgyakat vehessen fel, 
továbbá az összes kreditmennyiséget legalább húsz százalékkal meghaladó kreditértékű tantárgy 
közül választhasson. Államilag támogatott képzésben biztosítani kell, hogy a hallgató egyéni ta-
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nulmányi rendjében — költségtérítés fizetése nélkül — az összes előírt kreditmennyiséget tíz száza-
lékkal meghaladó kreditértékű tárgyat vehessen fel. Azokban az intézményekben, ahol ezen előírás 
teljesítése oktatói létszámkorlátok miatt nehézségekbe ütközik, a szükséges számú oktató foglalkoz-
tatásához a forrásokat az Oktatási Minisztérium köteles biztosítani.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/440. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 312.  Dr. Pósán László és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 1. alfejezet 58. § 
(4) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(4) A hallgató részére biztosítani kell, hogy tanulmányai során az oklevél megszerzéséhez előírt 
összes kredit[mennyiség] legalább öt százalékáig szabadon választható tárgyakat vehessen fel, to-
vábbá az összes kredit[mennyiség]et legalább húsz százalékkal meghaladó kredit értékű tantárgy 
közül választhasson . Államilag támogatott képzésben biztosítani kell, hogy a hallgató egyéni ta-
nulmányi rendjében - költségtérítés fizetése nélkül - az összes előírt kredit[mennyiséget] tíz száza-
lékkal meghaladó kredit értékű tárgyat vehessen fel.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/258. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 313.  Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. alfejezet 58. § (7) be-
kezdés módosítását javasolják:   
 
„(7) Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit . A kredittel elismert ta-
nulmányi teljesítményt - ha annak előfeltétele fennáll - bármelyik felsőoktatási intézményben foly-
tatott tanulmányok során el kell ismerni, függetlenül attól, hogy milyen felsőoktatási intézményben, 
milyen képzési szinten folytatott tanulmányok során szerezték azt. Az elismerés - tantárgyi program 
alapján - kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetésével történik . 
El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett ismeretek legalább hetvenöt százalékban megegyeznek . 
Az ismeretanyag összevetését a felsőoktatási intézmény e célra létrehozott bizottsága (a továbbiak-
ban : kredit[-]átviteli bizottság) végzi.” 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/259. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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 314.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, 
Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. alfejezet 59. § (2) bekezdés módo-
sítását javasolják:   
 
„(2) Ha az ismétlő javítóvizsga sem volt sikeres, és a vizsgán, valamint a javítóvizsgán ugyanaz az 
egy személy vizsgáztatott, a hallgató kérésére biztosítani kell, hogy az ismétlő javítóvizsgát másik 
oktató vagy vizsgabizottság előtt tehesse le. Ez a jog akkor is megilleti a hallgatót, ha a vizsga leté-
telére új képzési időszakban kerül sor. A vizsgáról való távolmaradás nem befolyásolhatja a hallga-
tó tudásának értékelését. Ha a hallgató nem jelent meg a vizsgán, távolmaradását legkésőbb a vizsga 
megkezdéséig nem jelezte, s utólagosan sem igazolta távolmaradásának indokoltságát, tudása nem 
értékelhető, tehát elégtelen. Ilyen esetekben az intézmény a megadott vizsganapokon túl nem köte-
les további újabb vizsgaidőpontokról gondoskodni . Igazolt s indokolt távolmaradás esetén az in-
tézmény szükség szerint újabb vizsganapokat jelöl ki [azonban a felsőoktatási intézmény a felme-
rült költségek megfizetésére kötelezheti, ha  nem igazolja, hogy távolmaradása indokolt volt].” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/177. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 315.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 1. alfejezet 59. § (2) 
bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(2) Ha az ismétlő javítóvizsga sem volt sikeres, és a vizsgán, valamint a javítóvizsgán ugyanaz az 
egy személy vizsgáztatott, a hallgató kérésére biztosítani kell, hogy az ismétlő javítóvizsgát másik 
oktató vagy vizsgabizottság előtt tehesse le. Ez a jog akkor is megilleti a hallgatót, ha a vizsga leté-
telére úi képzési időszakban kerül sor. A vizsgáról való távolmaradás nem befolyásolhatja a hallga-
tó tudásának a további vizsgákon való értékelését. Ha a hallgató nem jelent meg a vizsgán, tudása 
nem értékelhető, azonban a felsőoktatási intézmény a felmerült költségek megfizetésére kötelezheti, 
ha nem igazolja, hogy távolmaradása indokolt volt.” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/260. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

    

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 316.  Dr. Vastagh Pál képviselő a törvényjavaslat 1. alfejezet 60. § (4) bekezdés módosí-
tását javasolja:   
 
„(4) A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizo-
nyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi 
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és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot - a nyelvvizsga letétele[, a szakdolgozat, 
diplomamunka elkészítése] kivételével - teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte. A záró-
vizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, 
majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, [határidő nélkül] öt éven belül, bármelyik vizsga-
időszakban, az érvényes képzési és kimeneti követelmények szerint letehető.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/139. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 317.  Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. alfejezet 60. § (4) be-
kezdés módosítását javasolják:   
 
„(4) A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizo-
nyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi 
és vizsgakövetelményeket, [és]valamint az előírt szakmai gyakorlatot - a nyelvvizsga letétele, a 
szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével - teljesítette, és az előírt krediteket megszerez-
te. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony 
keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, határidő nélkül, bármelyik vizsgaidőszak-
ban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/261. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 318.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és dr. Magda Sándor 
képviselők a törvényjavaslat 1. alfejezet 60. § (4) bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(4) A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Vég-
bizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanul-
mányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot — a nyelvvizsga letétele, a szak-
dolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével — teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte. 
A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony kere-
tében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, [határidő nélkül] hét éven belül, bármelyik 
vizsgaidőszakban, az érvényes képzési és kimeneti követelmények szerint letehető.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/343. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 319.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 1. alfejezet 60. § (5) bekezdés módosí-
tását javasolja:   
 
„(5) A záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell tenni, amelynek elnöke és legalább még két tagja 
van. A záróvizsga-bizottságot úgy kell összeállítani, hogy legalább egy tagja egyetemi vagy főisko-
lai tanár, illetve egyetemi vagy főiskolai docens legyen, továbbá legalább egy tagja ne álljon foglal-
koztatási jogviszonyban az érintett felsőoktatási intézménnyel. Ez utóbbiakkal kapcsolatosan felme-
rülő költségek fedezésére a felsőoktatási intézmények költségvetési támogatásában záróvizsga-
normatíva jogcímen elkülönítetten forrást kell biztosítani .  A záróvizsgáról jegyzőkönyvet kell ve-
zetni.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/178. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 320.  Dr. Vastagh Pál képviselő a törvényjavaslat 2. alfejezet 62. § (1) bekezdés módosí-
tását javasolja:   
 

 
a) alapképzésben egy középfokú, „C” típusú 

„(1) A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres zá-
róvizsga, továbbá — ha e törvény másképp nem rendelkezik — az előírt nyelvvizsga letétele. Ha a 
képzési és kimeneti követelmény szigorúbb feltételt nem állapít meg, az oklevél kiadásához a hall-
gatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely igazolja, hogy 

általános nyelvi, 
b) mesterképzésben egy középfokú „C” típusú általános nyelvi vagy egy felsőfokú „C” típusú álta-
lános nyelvi 
 
államilag elismert vagy azzal egyenértékű [nyelv]vizsgát tett (a továbbiakban: nyelvvizsga). A tan-
tervben a felsőoktatási intézmény meghatározhatja, hogy milyen nyelvekből tett nyelvvizsgát fogad 
el, azzal a megkötéssel, hogy a középiskolai érettségi bizonyítvány által tanúsított, illetve az érett-
ségi vizsgaként elfogadott nyelvvizsgát általános nyelvi nyelvvizsgaként köteles elfogadni.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/335. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 321.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 2. alfejezet 62. § (3) bekezdés módosítását 
javasolja:   
 

„(3) [Az előírt nyelvvizsga letételét igazoló okiratot — ha a tanulmányi és vizsgaszabály-
zat hosszabb időt nem határoz meg — a záróvizsga vizsgaidőszakának utolsó napjától számí-
tott hét éven belül kell bemutatni.] Az oklevelet, illetve a bizonyítványt a nyelvvizsgát igazoló 
okirat bemutatásától számított harminc napon belül kell kiállítani és kiadni annak, aki sikeres záró-
vizsgát tett.” 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/415. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 322.  Dr. Vastagh Pál képviselő a törvényjavaslat 2. alfejezet 62. § (3) bekezdés módosí-
tását javasolja:   
 
„(3) Az előírt nyelvvizsga letételét igazoló okiratot - ha a tanulmányi és vizsgaszabályzat hosszabb 
időt nem határoz meg - a záróvizsga vizsgaidőszakának utolsó napjától számított [hét] öt éven belül 
kell bemutatni. A határidő letelte után a korábban teljesített záróvizsga alapján oklevél nem állítható 
ki. Az oklevelet, illetve a bizonyítványt, a nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított har-
minc napon belül kell kiállítani és kiadni annak, aki sikeres záróvizsgát tett.” 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/138. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 323.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és dr. Magda Sándor 
képviselők a törvényjavaslat 2. alfejezet 62. § (3) bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(3) Az előírt nyelvvizsga letételét igazoló okiratot — ha a tanulmányi és vizsgaszabályzat 
hosszabb időt nem határoz meg — a záróvizsga vizsgaidőszakának utolsó napjától számított hét 
éven belül kell bemutatni. A határidő letelte után a korábban teljesített záróvizsga alapján oklevél 
nem állítható ki. Az oklevelet, illetve a bizonyítványt a nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától 
számított harminc napon belül kell kiállítani és kiadni annak, aki sikeres záróvizsgát tett.” 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/342. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
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- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 324.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 2. alfejezet 62. § (7) 
bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(7) Ha az oklevél kiadására azért nincs lehetőség, mert a nyelvvizsga bizonyítványt a hallgató nem 
tudt[ák]a bemutatni, a felsőoktatási intézmény igazolást állít ki. Az igazolás végzettséget és 
szakképzettéget nem igazol, tanúsítja a záróvizsga eredményes letételét. A kiadott igazolásokról 
központi nyilvántartást kell vezetni.” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/262. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

    

 

, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 325.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 2. alfejezet 63. § (1) 
bekezdés módosítását javasolják:   

    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja

 
„(1) Az oklevelet magyar és angol nyelven vagy magyar és latin nyelven, nemzeti és etnikai kisebb-
ségi képzés esetében magyar nyelven és a nemzeti vagy etnikai kisebbség[ek] nyelvén, nem magyar 
nyelven folyó képzés esetén magyar nyelven és a képzés nyelvén kell kiadni. Az oklevél a hallgató 
kérésére és költségére más nyelven is kiadható.” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/213. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 326.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 2. alfejezet 63. § (4) bekezdés módosí-
tását javasolja:   
 
„(4) A Magyarországon kiadott oklevelek által tanúsított végzettségi szintek [angol] latin nyelvű 
jelölése: 
 
a) alapfokozat [„Bachelor”] baccalauratus (rövidítve: BA, BSc), 
b) mesterfokozat [„Master”] magister (rövidítve MA, MSc).” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/441. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 327.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 2. alfejezet 65. § (1) bekezdés módosí-
tását javasolja:   
 

„(1) A felsőoktatási intézmény rektora [— a köztársasági elnök előzetes hozzájárulásával 
—] Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae kitüntetéssel avatja doktorrá azt, akinek a kö-
zépiskolában és a felsőoktatási intézményben, valamint a doktori képzésben folytatott tanulmányai 
során a teljesítményét mindig a legmagasabbra értékelték, feltéve továbbá, hogy a doktori fokozat-
szerzési eljárás során is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A kitüntetéses doktorrá avatás részletes 
feltételeit a Kormány állapítja meg.” 
    

 A módosító javaslatot: 

 Indokolás: Lásd a T/15267/442. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 328.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és dr. Magda Sándor 
képviselők a törvényjavaslat 66. § (1) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(1) A hallgató tehetségének kibontakoztatását a minőségi oktatás, az egyéni tanrend, a vendég- és 
párhuzamos hallgatói jogviszony lehetősége, a tudományos diákkör, a szakkollégium, hazai és kül-
földi állami ösztöndíjak, és a doktori képzés segíti.” 

 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 329. (344. sz. jav. - 66.§ (2) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/344. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 329.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és dr. Magda Sándor 
képviselők a törvényjavaslat 66. § (2) bekezdés módosítását javasolják:   
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„(2) A minőségi oktatás, az egyéni tanulmányi rend, a vendég- és párhuzamos hallgatói jogviszony 
keretében a kiemelkedő képességű hallgató a tehetségének kibontakoztatását segítő többletkövetel-
mények teljesítéséhez kap lehetőséget és segítséget.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 328. (344. sz. jav. - 66.§ (1) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/344. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 330.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 66. § (6) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 
„(6) A felsőoktatási intézmény mentor program keretében nyújt segítséget a hátrányos helyzetű 
hallgató tehetségének kibontakoztatásához. A mentor program megszervezésének elveit a Kormány 
határozza meg, és biztosítja a megvalósításához szükséges forrásokat.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/443. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 331.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 67. § (2) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(2) A felsőoktatási intézmény doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére azon a tudományte-
rületen, azon belül tudományágban vagy művészeti ágban szerezhet jogosultságot, amelyre a mű-
ködési engedélye kiterjed. A művészetek területén a tudományos fokozatszerzésre felkészítő PhD-
képzésre, illetve a „Doctor of Liberal Arts” művészeti fokozatszerzésre felkészítő DLA-képzésre (a 
továbbiakban: doktori képzés) és fokozatadásra lehet jogosultságot szerezni.” 
    

 A módosító javaslatot: 

 Indokolás: Lásd a T/15267/504. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 



- 149 - 

 332.  Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. Balogh Miklós képviselők a törvényjavas-
lat 67. § (4) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(4) A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése (a továbbiakban: doktori eljárás) a 
felsőoktatási intézmény doktori tanácsának [a jogkörébe tartozik] joga. A doktori tanács tudo-
mányterületenként és művészeti áganként tagozódhat.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/530. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   

 
 

 333.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 67. § (5) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(5) A doktori tanács valamennyi tagjának tudományos fokozattal kell rendelkeznie. A doktori ta-
nács tagjainak kiválasztásánál biztosítani kell, hogy legalább [két olyan tagja] legalább tagjainak 
egyharmada olyan személy legyen, aki az érintett felsőoktatási intézménnyel nem áll foglalkoztatási 
jogviszonyban. A doktori tanács egy tagját a doktori képzésben részt vevő hallgatók választják.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/397. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 334.  Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 68. § (2) bekezdés módosítását

 

 javasolja:   
 
„(2) A doktori képzés a tudományág sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez igazodó egyéni 
vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység. [A 
d]Doktori képzésben az vehet részt, aki mesterfokozatot szerzett.” 

 A módosító javaslatot: 

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/214. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 335.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és dr. Magda Sándor 
képviselők a törvényjavaslat 68. § (3) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(3) A doktori képzést követően a doktori fokozatot külön fokozatszerzési eljárás keretében lehet 
megszerezni. A doktori fokozatszerzési eljárásban résztvevő a doktorjelölt. Doktorjelölt lehet az is, 
aki nem vett részt doktori képzésben, a fokozatszerzésre egyénileg készült fel. Ha a doktorandusz a 
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képzési időn belül megkezdi [és befejezi] a fokozatszerzési eljárást, akkor a hallgatói jogviszonya 
mellett egyidejűleg doktorjelölt is.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/345. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 336.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 68. § (5) bekezdés b) pont módosítását ja-
vasolja:   
 
/(5) A doktori fokozat megszerzésének feltételei:/ 
 

„b) [két idegen nyelv — a tudományterület műveléséhez szükséges — ismeretének a dok-
tori szabályzatban meghatározottak szerinti igazolása] két középfokú „C” típusú általános álla-
milag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga letételének igazolása;” 
    

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/400. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 337.  Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. Balogh Miklós képviselők a törvényjavas-
lat 68. § (5) bekezdés c) pont módosítását javasolják:   

/(5) A doktori fokozat megszerzésének feltételei:/ 
 

 

„c) az önálló tudományos munkásság  [—] bemutatása cikkekkel, tanulmányokkal vagy más 
módon [történő — bemutatása]; művészeti (DLA) fokozat megszerzésének feltételeként önálló 
művészeti alkotó tevékenység eredményeinek a művészeti ág sajátosságainak megfelelő [módon 
történő] bemutatása;” 
    

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/533. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 338.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 68. § (5) bekezdés c) pont módosítását ja-
vasolja:   

 

 
/(5) A doktori fokozat megszerzésének feltételei:/ 



- 151 - 

„c) az önálló tudományos munkásság — [cikkekkel, tanulmányokkal vagy más módon] 
lektorált tudományos folyóiratokban megjelent tanulmányokkal, nemzetközi és hazai konferencia-
kiadványokban megjelent előadásokkal, valamint cikkekkel, egyéb tanulmányokkal történő — be-
mutatása; művészeti (DLA) fokozat megszerzésének feltételeként önálló művészeti alkotó tevé-
kenység eredményeinek a művészeti ág sajátosságainak megfelelő módon történő bemutatása;” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/399. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 339.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 69. § (2) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(2) A doktori értekezést bírálóbizottság előtt, nyilvános vitában kell megvédeni. A doktori érteke-
zés bírálóbizottságának elnöke a felsőoktatási intézmény szakmailag illetékes egyetemi tanára vagy 
professzor emeritusa lehet. A bírálóbizottság létrehozására egyebekben az (1) bekezdésben foglal-
takat azzal az eltéréssel kell alkalmazni , hogy a bírálóbizottság összeállításánál biztosítani kell, 
hogy az érintett felsőoktatási intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló tagok legyenek 
többségben. A doktorjelölt témavezetője nem lehet a bizottság tagja.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/398. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 

, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 340.  Tatai-Tóth András képviselő a törvényjavaslat 70. § (1) bekezdés módosítását java-
solja:   
 
„(1) Ha a hallgató a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene fegyelmi eljárást kell indí-
tani, aminek alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárásban 
a hallgató, továbbá meghatalmazottja (Ptk . 222-223 . §) járhat el.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/304. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 341.  Révész Máriusz képviselő a törvényjavaslat 71. § (3) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
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„(3) Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy ellen ugyanabban az ügyben [büntető eljárás] büntető-
eljárás folyik, annak jogerős befejezéséig a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/218. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 342.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 71. § (6) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(6) A hallgatót a fegyelmi büntetés idejének lejárta előtt - a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott eljárást követően meghozott, indokolt határozattal - mentesíteni lehet a kiszabott 
büntetés alól.” 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/503. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 343.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 72. § (3) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(3) A hallgató  a jegyzékkel vagy átvételi elismervénnyel  visszaszolgáltatási vagy elszámolási kö-
telezettség[gel] mellett  átvett dolgokban bekövetkezett hiányért, kárért teljes kártérítési felelősség-
gel tartozik, feltéve, hogy azt állandóan őrizetében tartja, kizárólagosan használja vagy kezeli. Men-
tesül a felelősség alól, ha a hiányt elháríthatatlan ok idézte elő.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/215. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 344.  Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 73. § (1) bekezdés mó-
dosítását javasolják:   
 

„(1) A felsőoktatási intézmény a hallgatóval kapcsolatos döntéseit — az e törvényben,  kor-
mányrendeletben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott esetekben, valamint ha a 
hallgató kéri — írásban közli a hallgatóval.” 
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 Indokolás: Lásd a T/15267/216. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 345.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, 
Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 74. § (8) bekezdés elhagyását javasol-
ják:   

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 
„[(8) A bíróság elrendelheti a normatív költségvetési hozzájárulás folyósításának részben vagy 
egészben történő felfüggesztését, ha a felsőoktatási intézmény, illetve az intézmény fenntartója 
az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének következményeit a jogsértést megállapító 
bírósági ítéletben meghatározott időpontig nem orvosolja. A felfüggesztés az ítéletben megha-
tározottak végrehajtásáig szólhat. A bíróság ebben a kérdésben harminc napon belül dönt.]” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/217. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 346.  Dr. Pósán László és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 76. § (1) bekez-
dés c) pont módosítását javasolják:   
 
/(1) Megszűnik a hallgatói jogviszony,/ 
 
„c) ha a hallgató nem folytathatja tanulmányait államilag támogatott képzésben, és költségtérítéses 
képzésben nem kívánja azt folytatni,” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/49. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 347.  Tatai-Tóth András képviselő a törvényjavaslat 76. § (2) bekezdés felvezető szöveg 
módosítását javasolja:   
 

A T/15267/306. számon beterjesztett módosító javaslatot előterjesztője az Oktatási bizottság 
ülésén visszavonta. 
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 348.  Tatai-Tóth András képviselő a törvényjavaslat 76. § (2) bekezdés lezáró szöveg 
módosítását javasolja:   
 

 

 A T/15267/306. számon beterjesztett módosító javaslatot előterjesztője az Oktatási bizottság 
ülésén visszavonta. 
 

 349.  Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. Balogh Miklós képviselők a törvényjavas-
lat 76. § (2) bekezdés lezáró szöveg módosítását javasolják:   
 
„feltéve minden esetben, hogy a hallgatót - legalább két alkalommal - írásban felhívták arra, hogy 
kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezmé-
nyeiről.” 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/532. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 350.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 76. § (4) bekezdés kiegészítését javasolják a követke-
ző új a) pont  felvételével:   
 
/(4) A hallgató kollégiumi tagsági jogviszonya megszűnik/ 
 
„a) a felvételről szóló döntésben meghatározott határidő lejártakor,” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § pontjainak betűjelzése értelemszerűen változik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/393. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   

 
 

 351.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 77. § (1) bekezdés módosítását javasolja:   
 

„(1) A felsőoktatási intézményekben a hallgatói [érdekek képviseletére] önkormányzásra — 
a felsőoktatási intézmény részeként — hallgatói önkormányzat működik. A hallgatói önkormány-
zatnak minden hallgató tagja.  A felsőoktatási intézményekben a hallgatók hallgatói jogviszonyból 
származó kollektív jogait a hallgatói önkormányzat gyakorolja. A hallgatói önkormányzat tevé-
kenysége a hallgatókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Az e törvényben szabályozott eljárá-
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sokban a hallgató képviseletében — megbízás alapján — a hallgatói önkormányzat is eljárhat. A 
hallgatói önkormányzat az e törvényben meghatározott jogosítványait akkor gyakorolhatja, ha meg-
választotta tisztségviselőit, és jóváhagyták az alapszabályát.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/405. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 352.  Koncz Ferenc képviselő a törvényjavaslat 77. § (1) bekezdés módosítását javasolja:   
 

„(1) A felsőoktatási intézményekben a hallgatói érdekek képviseletére — a felsőoktatási in-
tézmény részeként — hallgatói önkormányzat működik. A hallgatói önkormányzatnak minden hall-
gató tagja. A hallgatói önkormányzat tevékenysége a hallgatókat érintő valamennyi kérdésre kiter-
jed. Az e törvényben szabályozott eljárásokban a hallgató képviseletében — megbízás alapján — a 
hallgatói önkormányzat irányító testülete, képviselőtestület is eljárhat. A hallgatói önkormányzat az 
e törvényben meghatározott jogosítványait akkor gyakorolhatja, ha megválasztotta [tisztségviselőit] 
képviselő-testületét, és a szenátus jóváhagyták az alapszabályát. A hallgatói önkormányzat testületei 
határozatképességéhez tagjaik legalább felének jelenléte szükséges. A hallgatói önkormányzat tes-
tületei határozatait a jelen lévő tagok többségének támogató szavazatával hozza.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 355. (48. sz. jav. - 77.§ (2) ), 356. (48. sz. jav. - 77.§ (3) ), 

    
 

pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/48. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 353.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 77. § (1) bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(1) A felsőoktatási intézményekben a korszerű és eredményes szakemberképzés elősegítésé-
re, a hallgatói érdekek képviseletére — a felsőoktatási intézmény részeként — hallgatói önkor-
mányzat működik. A hallgatói önkormányzatnak minden hallgató tagja. A hallgatói önkormányzat 
tevékenysége a hallgatókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Az e törvényben szabályozott eljá-
rásokban a hallgató képviseletében — megbízás alapján — a hallgatói önkormányzat is eljárhat. A 
hallgatói önkormányzat az e törvényben meghatározott jogosítványait akkor gyakorolhatja, ha meg-
választotta tisztségviselőit, és jóváhagyták az alapszabályát.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/392. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Oktatási bizottság, az Ifjúsági bizottság ülésén 
egyetért, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
 354.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 77. § (2) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 
„(2) A hallgatói önkormányzat dönt saját működéséről, a hallgatói önkormányzat működéséhez biz-
tosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, az intézményi tájékoztatási 
rendszer létrehozásáról és működtetéséről. A hallgatói önkormányzat részére érdekképviseleti tevé-
kenysége körében utasítás nem adható. A hallgatói önkormányzat megválasztja tisztségviselőit, en-
nek során minden érintett hallgató választó, illetve választható. Érvényes a választás, ha azon a 
hallgatók legalább [húsz] ötven százaléka részt vett. Ha a választás nem érvényes, újabb fordulót 
kell tartani, ekkor már huszonöt százalékos részvételi aránnyal érvényes a választás.” 
    

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/179. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 355.  Koncz Ferenc képviselő a törvényjavaslat 77. § (2) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(2) A hallgatói önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a küldött-
gyűlés által elfogadott alapszabállyal összhangban dönt saját működéséről, a hallgatói önkormány-
zat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, a hallgatói önkormányzat hatásköre-
inek gyakorlásáról, az intézményi tájékoztatási rendszer létrehozásáról és működtetéséről. A [hall-
gatói önkormányzat] képviselő-testület részére érdekképviseleti tevékenysége körében utasítás 
nem adható. [A hallgatói önkormányzat megválasztja tisztségviselőit, ennek során minden 
érintett hallgató választó, illetve választható.] A képviselő-testületet az érintett felsőoktatási in-
tézmény hallgatói választják meg egy évre, titkos szavazással. Ennek során az érintett felsőoktatási 
intézmény minden hallgatója választó, illetve választható. A választást a szenátus által kijelölt, leg-
alább három fős bizottság vezeti le, melynek legalább egy tagja a szenátus nem hallgató tagja. Ér-
vényes a választás, ha azon a hallgatók legalább húsz százaléka részt vett. A képviselő-testület tagja 
csak az érintett felsőoktatási intézmény hallgatója lehet. A képviselő-testületnek, ha a felsőoktatási 
intézménybe felvehető maximális létszám nem éri el a tizenötezret, akkor tizenöt, ha eléri a 
tizenötezret, akkor huszonöt tagja van. A választáshoz a felsőoktatási intézményekben - a szervezeti 
és működési szabályzatban meghatározottak szerint - választókerületeket kell kialakítani.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 352. (48. sz. jav. - 77.§ (1) ), 356. (48. sz. jav. - 77.§ (3) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/15267/48. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 356.  Koncz Ferenc képviselő a törvényjavaslat 77. § (3) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(3) A hallgatói önkormányzat alapszabálya határozza meg a hallgatói önkormányzat működésének 
a rendjét. Az alapszabályt a hallgatói önkormányzat küldöttgyűlése fogadja el, és a szenátus jóvá-
hagyásával válik [érvényessé] hatályossá. A hallgatói önkormányzat küldöttgyűlését (a továbbiak-
ban: küldöttgyűlést) az érintett felsőoktatási intézmény hallgatói választják meg egy évre, titkos 
szavazással. Ennek során az érintett felsőoktatási intézmény minden hallgatóin választó, illetve vá-
lasztható. A választást a szenátus által kijelölt három fős bizottság vezeti le, melynek legalább egy 
tagja a szenátus nem hallgató tagja. Érvényes a választás, ha azon a hallgatók legalább húsz száza-
léka részt vett. A küldöttgyűlés tagja csak az érintett felsőoktatási intézmény hallgatója lehet. A 
küldöttgyűlésnek, ha a felsőoktatási intézménybe felvehető maximális létszám nem éri el a 
tizenötezret, akkor száz, ha eléri a tizenötezret, akkor százötven tagja van. A választáshoz a felsőok-
tatási intézményekben - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint - választó-
kerületeket kell kialakítani. A küldöttgyűlés tagjai közül maga választja meg a hallgatói önkor-
mányzat elnökét (a továbbiakban: elnököt). A küldöttgyűlés elnöke az elnök. Az elnök a képviselő-
testület tagja. Az elnök vezeti a hallgató önkormányzat küldöttgyűlését és képviselő-testületét, illet-
ve képviseli a hallgatói önkormányzatot, és eljár mindazokban az ügyekben, amelyeket a szervezeti 
és működési szabályzat, illetve az alapszabály a hatáskörébe utal. Az elnök felel a hallgatói önkor-
mányzat törvényes működéséért. Az alapszabály jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jog-
szabálysértő, vagy ellentétes a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatával. Az 
alapszabály jóváhagyásáról a szenátusnak legkésőbb a beterjesztést követő harmincadik nap eltelte 
utáni első ülésen nyilatkoznia kell. Az alapszabályt, illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinte-
ni, ha a szenátus [a meghatározott határidőn belül] nem nyilatkoz[ott]ik.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 352. (48. sz. jav. - 77.§ (1) ), 355. (48. sz. jav. - 77.§ (2) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/48. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 357.  Kuzma László és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 77. § (5) bekezdés 
módosítását javasolják:   
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„(5) A hallgatói önkormányzat az e törvényben meghatározott jogainak megsértése esetén — 
beleértve azt is, ha az alapszabályának jóváhagyását megtagadják — tizenöt napon belül törvényes-
ségi kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz. A fenntartó döntése ellen a közléstől számított harminc 
napon belül jogszabálysértésre vagy arra hivatkozva, hogy az az intézményi szabályzatban foglal-
takba ütköz[ésre hivatkozással]ik, a hallgatói önkormányzat a bírósághoz fordulhat.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/219. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 358.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 78. § módosítását javasolják:   

 

 

 
„78. § (1) A hallgatói önkormányzat egyetértési jogot gyakorol a szervezeti és működési szabályzat 
elfogadásakor és módosításakor, az alábbi körben: 
 
a) tanulmányi- és vizsgaszabályzat, 
b) térítési és juttatási szabályzat, 
c) az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendje. 

(2) A hallgatói önkormányzat közreműködik az oktatók oktatói tevékenységének hallgatói vélemé-
nyezésében, továbbá egyetértési jogot gyakorol az ifjúságpolitikai és hallgatói célokra biztosított 
pénzeszközök felhasználásakor. 

(3) A hallgatói önkormányzat, a doktorandusz hallgatók önkormányzata tesz javaslatot az irányító 
testület egy tagjára, továbbá egy képviselője részt vehet az irányító testület ülésén. 
 

(4) A hallgatói önkormányzat, a doktorandusz hallgatók önkormányzata a szervezeti és mű-
ködési szabályzatban meghatározott — a szenátus létszáma legalább egynegyedének, legfeljebb 
egyharmadának megfelelő — számú tagot delegálhat a szenátusba. Ha a hallgatói önkormányzat , a 
doktorandusz hallgatók önkormányzata választásában a hallgatók legfeljebb egynegyede vett részt, 
a hallgatói önkormányzat egy tag delegálására jogosult a szenátusba. Amennyiben a hallgatói ön-
kormányzat egynél több tag delegálására jogosult, egy tagot a doktorandusz hallgatók önkormány-
zata delegálhat.  
 
(5) A hallgatói önkormányzat, a doktorandusz hallgatók önkormányzata  

a) javaslattal élhet a szabadon választható tantárgyak, szemináriumok bevezetésére; külső oktató 
(előadó) meghívására; 

 

b) részt vesz a tudományos és szakmai diákkörök szervezésében; a dolgozatok közzétételében; a 
hallgatók hazai és külföldi oktatási, kulturális és tudományos képzési kapcsolatainak építésében; 
c) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint részt vehet a szociális, kulturális, 
sport vagy más szabadidős tevékenység szervezésében, és gondoskodik az e célból rendelkezésére 
bocsátott helyiségek és eszközök rendeltetésszerű felhasználásáról és megóvásáról, 
d) véleményezi a hallgatók rendelkezésére álló helyiségek, eszközök, felszerelések használatának 
rendjét; 
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e) gondoskodik a delegálásról, ha e törvény vagy más jogszabály, illetve a szervezeti és működési 
szabályzat szerint a hallgatói részvételt biztosítani kell; 
f) dönt a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott ügyekben, továbbá a térítési és juttatási 
szabályzatban meghatározottak szerint közreműködik a hallgatók tanulmányi ösztöndíj, szociális és 
más támogatási ügyeinek intézésében,  
g) véleményezi a felsőoktatási intézmény sportlétesítményeinek hasznosítását, 
h) a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint közreműködik a kollégium vezetésében.  
 
(6) A hallgatói önkormányzat, a doktorandusz hallgatók önkormányzata véleményt nyilváníthat, ja-
vaslattal élhet a felsőoktatási intézmény működésével és a hallgatókkal kapcsolatos valamennyi 
kérdésben. A felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg azokat a 
további ügyeket, amelyekben a hallgatói önkormányzat véleményét ki kell kérni, egyetértését be 
kell szerezni, illetve amely ügyekben dönt.  
 
(7) A hallgatói önkormányzat, a doktorandusz hallgatók önkormányzata a jogait az alapszabályában 
rögzített módon gyakorolja. 
 

(8) A felsőoktatásban intézkedésre jogosult személy vagy szervezet a hallgatói önkormányzat, 
a doktorandusz hallgatók önkormányzata javaslatára harminc napon belül — az irányító testület, il-
letve szenátus esetén a harmincadik napot követő első ülésen — érdemi választ köteles adni.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/220. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 359.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők, valamint Dr. Pósán László képviselő a törvényjavas-
lat 78. § (3) bekezdés elhagyását javasolja:   
 
„(3) [A hallgatói önkormányzat tesz javaslatot az irányító testület egy tagjára, továbbá egy 
képviselője részt vehet az irányító testület ülésén.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/263., 445. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 360.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 78. § (3) bekezdés módosítását java-
solják:   
 
„(3) A hallgatói önkormányzat tesz javaslatot a[z irányító testület] fenntartói tanács egy tagjára, 
továbbá egy képviselője részt vehet a[z irányító testület]  ülésén.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. 
(119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 101. (117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) 

), 176. (132. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. 
(99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 209. (99. sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 363. (102. sz. jav. - 

78.§ (8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) ), 
433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. (277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 496. 
(235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. 

jav. - 154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/101. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 361.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 78. § (4) bekezdés módosítását javasolja:   
 

„(4) A hallgatói önkormányzat a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott — a 
szenátus létszáma legalább [egynegyedének] egyötödének, legfeljebb [egyharmadának] egyne-
gyedének megfelelő — számú tagot delegálhat a szenátusba. Ha a hallgatói önkormányzat választá-
sában a hallgatók legfeljebb egynegyede vett részt, a hallgatói önkormányzat egy tag delegálására 
jogosult a szenátusba. Amennyiben a hallgatói önkormányzat egynél több tag delegálására jogosult, 
egy tagot a doktorandusz hallgatók önkormányzata delegálhat.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/31. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 362.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 78. § kiegészítését javasolja a követke-
ző új (8) bekezdés  felvételével:   
 



- 161 - 

„(8) A doktori képzésben részt vevő hallgatók külön doktorandusz hallgatói önkormányzatot alakít-
hatnak. Érvényes a választás, ha azon a doktorandusz hallgatók legalább 50%-a részt vett, ha nem, a 
következő fordulóban az érvényességhez már 25%-os részvétel is elegendő.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 365. (444. sz. jav. - 78.§ új (9) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/444. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 363.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 78. § (8) bekezdés módosítását java-
solják:   
 

„(8) A felsőoktatásban intézkedésre jogosult személy vagy szervezet a hallgatói önkormány-
zat javaslatára harminc napon belül — a[z irányító testület] fenntartói tanács, illetve szenátus ese-
tén a harmincadik napot követő első ülésen — érdemi választ köteles adni.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. 
(119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 101. (117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) 

), 176. (132. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. 
(99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 209. (99. sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 

78.§ (3) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) ), 
433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. (277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 496. 
(235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. 

jav. - 154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/102. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 364.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 78. § (8) bekezdés módosítását java-
solják:   
 

„(8) A felsőoktatásban intézkedésre jogosult személy vagy szervezet a hallgatói önkormány-
zat javaslatára harminc napon belül — a[z irányító testület, illetve] szenátus esetén a harmincadik 
napot követő első ülésen — érdemi választ köteles adni.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. 
(119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 101. (117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) 

), 176. (132. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. 
(99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 209. (99. sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 

78.§ (3) ), 363. (102. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) ), 
433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. (277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 489. 
(234. sz. jav. - 137.§ (3) ), 496. (235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. 

jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. jav. - 154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/264. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 365.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 78. § kiegészítését javasolja a követke-
ző új (9) bekezdés  felvételével:   
 
„(9) A doktorandusz hallgatói önkormányzatot minden, a doktoranduszokat érintő kérdésben megil-
leti az a jog, ami az alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatókat érintő kérdésekben a hallgatói 
önkormányzatot.” 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 362. (444. sz. jav. - 78.§ új (8) ), pontjában foglaltak-
 

kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/444. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 366.  Dr. Bakonyi Tibor képviselő a törvényjavaslat 80. § (1) bekezdés a) pont módosítá-
sát javasolja:   
 
/(1) A felsőoktatási intézményben az oktatással összefüggő feladatokat/ 
 
„a) oktatói (tanársegéd, adjunktus, főiskolai docens, mestertanár, egyetemi docens, főiskolai tanár, 
egyetemi tanár),” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 390. (6. sz. jav. - 92.§ (3) ), 391. (6. sz. jav. - 92.§ (4) ), 
613. (6. sz. jav. - 4.mell. tábla ), pontjaiban foglaltakkal.   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/6. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 367.  Dr. Gémesi György és Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 80. § (1) bekezdés 
a) pont módosítását javasolják:   

„(1) A felsőoktatási intézményben az oktatással összefüggő feladatokat 
 

 

„a) oktatói (tanársegéd, adjunktus, főiskolai docens, mestertanár, egyetemi docens, főiskolai tanár, 
egyetemi tanár),” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 389. (11. sz. jav. - 92.§ (3) ), 392. (11. sz. jav. - 92.§ (4) ), 
612. (14. sz. jav. - 4.mell. tábla ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/10. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 

, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 368.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 84. § (2) bekezdés módosítását java-
solják:   
 

„(2) Az oktató a heti teljes munkaidejéből — két tanulmányi félév átlagában — legalább heti 
tíz órát köteles a hallgatók felkészítését szolgáló előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció meg-
tartására (a továbbiakban: tanításra fordított idő) fordítani. Egyetemi tanárok, illetve egyetemi do-
censek és főiskolai tanárok esetében ezt az óraszámot hat, illetve nyolc órában kell meghatározni. 
Az oktató tudományos kutatást folytat, továbbá a hallgatókkal való foglalkozással, tudományos ku-
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tatással le nem kötött munkaidőben — munkaköri feladatként — a munkáltató rendelkezései szerint 
ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek összefüggnek a felsőoktatási intézmény működésével, és 
igénylik az oktató szakértelmét.” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/221. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

    

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 369.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 84. § (2) bekezdés módosítását

 

 javasol-
ja:   
 

„(2) Az oktató a heti teljes munkaidejéből — két tanulmányi félév átlagában — legalább heti 
[tíz] hat, legfeljebb heti tizenkét órát köteles a hallgatók felkészítését szolgáló előadás, szeminári-
um, gyakorlat, konzultáció megtartására (a továbbiakban: tanításra fordított idő) fordítani. Az oktató 
tudományos kutatást folytat,[ továbbá a hallgatókkal való foglalkozással, tudományos kutatás-
sal le nem kötött munkaidőben — munkaköri feladatként — a munkáltató rendelkezései sze-
rint ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek összefüggnek a felsőoktatási intézmény műkö-
désével, és igénylik az oktató szakértelmét] és tudományszervezési feladatokat lát el.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 375. (180. sz. jav. - 84.§ (3) ), pontjában foglaltak-

    
 

kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/180. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 370.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, 
Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 84. § (2) bekezdés módosítását

 

 java-
solják:   

„(2) Az oktató a heti teljes munkaidejéből — két tanulmányi félév átlagában — [legalább] 
heti tíz órát köteles a hallgatók felkészítését szolgáló előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció 
megtartására (a továbbiakban: tanításra fordított idő) fordítani. Az oktató tudományos kutatást foly-
tat, továbbá a hallgatókkal való foglalkozással, tudományos kutatással le nem kötött munkaidőben 
— munkaköri feladatként — a munkáltató rendelkezései szerint ellátja mindazokat a feladatokat, 
amelyek összefüggnek a felsőoktatási intézmény működésével, és igénylik az oktató szakértelmét.” 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/228. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 371.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 84. § (3) bekezdés módosítását

 

 javasol-
ja:   
 

„(3) A munkáltató a tanításra fordított időt — a foglalkoztatási követelményrendszerben meg-
határozottak szerint — [hetven] huszonöt százalékkal megemelheti, illetve huszonöt százalékkal 
csökkentheti, azzal a megkötéssel, hogy a felsőoktatási intézményben az oktatói munkakörben fog-
lalkoztatottakra számított tanításra fordított idő — a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 
— nem lehet kevesebb két tanulmányi félév átlagában egy oktatóra vetítve heti [tizenkét] tíz órá-
nál. A tanítási idő meghatározásának elveit a foglalkoztatási követelményrendszerben kell meghatá-
rozni, azzal, hogy a tanításra fordított idő megállapításánál a vizsgáztatással, tudományos kutatással 
összefüggésben végzett tevékenységet figyelembe kell venni. A csökkentés, emelés összefüggő idő-
tartama legfeljebb két félévre szólhat.” 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/224. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 372.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 84. § (3) bekezdés módosítását java-
solják:   
 

„(3) A munkáltató a tanításra fordított időt — a foglalkoztatási követelményrendszerben meg-
határozottak szerint — [hetven] negyven százalékkal megemelheti, illetve [huszonöt százalékkal] 
csökkentheti, azzal a megkötéssel, hogy a felsőoktatási intézményben az oktatói munkakörben fog-
lalkoztatottakra számított tanításra fordított idő — a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 
— nem lehet kevesebb két tanulmányi félév átlagában egy oktatóra vetítve heti tizenkét óránál. A 
tanítási idő meghatározásának elveit a foglalkoztatási követelményrendszerben kell meghatározni, 
azzal, hogy a tanításra fordított idő megállapításánál a vizsgáztatással, tudományos kutatással össze-
függésben végzett tevékenységet figyelembe kell venni. A csökkentés, emelés összefüggő időtarta-
ma legfeljebb két félévre szólhat.” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/222. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

    

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 373.  Lezsák Sándor képviselő, valamint Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma Lász-
ló, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 
84. § (3) bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(3) A munkáltató a tanításra fordított időt — a foglalkoztatási követelményrendszerben meg-
határozottak szerint — [hetven] huszonöt százalékkal megemelheti, illetve huszonöt százalékkal 
csökkentheti, azzal a megkötéssel, hogy a felsőoktatási intézményben az oktatói munkakörben fog-
lalkoztatottakra számított tanításra fordított idő — a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 
— nem lehet kevesebb két tanulmányi félév átlagában egy oktatóra vetítve heti tizenkét óránál. A 
tanítási idő meghatározásának elveit a foglalkoztatási követelményrendszerben kell meghatározni, 
azzal, hogy a tanításra fordított idő megállapításánál a vizsgáztatással, tudományos kutatással össze-
függésben végzett tevékenységet figyelembe kell venni. A csökkentés, emelés összefüggő időtarta-
ma legfeljebb két félévre szólhat.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/39., 223. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 374.  Lezsák Sándor képviselő, valamint Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Kár-
oly, Sági József, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 84. § (3) bekezdés 
módosítását

 

 javasolják:   
 

„(3) A munkáltató a tanításra fordított időt — a foglalkoztatási követelményrendszerben meg-
határozottak szerint — hetven százalékkal megemelheti, illetve huszonöt százalékkal csökkentheti, 
azzal a megkötéssel, hogy a felsőoktatási intézményben az oktatói munkakörben foglalkoztatottakra 
számított tanításra fordított idő — a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével — nem lehet 
kevesebb két tanulmányi félév átlagában egy oktatóra vetítve heti [tizenkét] tíz óránál. A tanítási 
idő meghatározásának elveit a foglalkoztatási követelményrendszerben kell meghatározni, azzal, 
hogy a tanításra fordított idő megállapításánál a vizsgáztatással, tudományos kutatással összefüg-
gésben végzett tevékenységet figyelembe kell venni. A csökkentés, emelés összefüggő időtartama 
legfeljebb két félévre szólhat.” 
    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/34., 225. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 375.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 84. § (3) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 

„(3) [A munkáltató a tanításra fordított időt — a foglalkoztatási követelményrendszer-
ben meghatározottak szerint — hetven százalékkal megemelheti, illetve huszonöt százalékkal 
csökkentheti, azzal a megkötéssel, hogy a felsőoktatási intézményben az oktatói munkakörben 
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foglalkoztatottakra számított tanításra fordított idő — a (4) bekezdésben foglaltak figyelem-
bevételével — nem lehet kevesebb két tanulmányi félév átlagában egy oktatóra vetítve heti ti-
zenkét óránál.] A tanítási idő meghatározásának elveit a foglalkoztatási követelményrendszerben 
kell meghatározni, azzal, hogy a tanításra fordított idő” megállapításánál a vizsgáztatással, tudomá-
nyos kutatással összefüggésben végzett tevékenységet figyelembe kell venni. A csökkentés, emelés 
összefüggő időtartama legfeljebb két félévre szólhat.” 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 369. (180. sz. jav. - 84.§ (2) ), pontjában foglaltak-
 

kal.   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/180. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 376.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 84. § (3) bekezdés módosítását java-
solják:   
 

„(3) A munkáltató a tanításra fordított időt — a foglalkoztatási követelményrendszerben meg-
határozottak szerint — hetven százalékkal megemelheti, illetve huszonöt százalékkal csökkentheti, 
azzal a megkötéssel, hogy a felsőoktatási intézményben az oktatói munkakörben foglalkoztatottakra 
számított tanításra fordított idő — a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével — nem lehet 
kevesebb két tanulmányi félév átlagában egy oktatóra vetítve heti tizenkét óránál. A tanítási idő 
meghatározásának elveit a foglalkoztatási követelményrendszerben kell meghatározni, azzal, hogy a 
tanításra fordított idő megállapításánál a vizsgáztatással, tudományos kutatással összefüggésben 
végzett tevékenységet figyelembe kell venni. Az [csökkentés,] emelés összefüggő időtartama há-
rom éven belül legfeljebb két félévre szólhat.” 
    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/227. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 377.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 84. § (3) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 

„(3) A munkáltató a tanításra fordított időt — a foglalkoztatási követelményrendszerben meg-
határozottak szerint — hetven százalékkal megemelheti, illetve huszonöt százalékkal csökkentheti, 
azzal a megkötéssel, hogy a felsőoktatási intézményben az oktatói munkakörben foglalkoztatottakra 
számított tanításra fordított idő — a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével — nem lehet 
kevesebb két tanulmányi félév átlagában egy oktatóra vetítve heti tizenkét óránál. A tanítási idő 
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meghatározásának elveit a foglalkoztatási követelményrendszerben kell meghatározni, azzal, hogy a 
tanításra fordított idő megállapításánál a vizsgáztatással, tudományos kutatással összefüggésben 
végzett tevékenységet figyelembe kell venni. A  csökkentés, emelés összefüggő időtartama három 
éven belül legfeljebb két félévre szólhat.” 
    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/226. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 378.  Dr. Gémesi György és Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 85. § (1) bekezdés 
módosítását javasolják:   
 
„(1) Az egyetemi és a főiskolai docens, a mestertanár valamint az egyetemi és a főiskolai tanár a tu-
dományos kutatás, illetve mítvészi alkotó tevékenység végzéséhez, egyéni tudományos továbbkép-
zéshez - a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottak szerint - hétévenként alkotói 
szabadságra jogosult. Az alkotói szabadság ideje legfeljebb egy év lehet. A szabadság ideje álalt tá-
volléti díj jár.” 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 582. (315. sz. jav. - 165.§ (2) Kjt.79/D.§ (1) ), 583. (315. sz. 

 

jav. - 165.§ (2) Kjt.79/D.§ (3) b) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/317. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 379.  Dr. Gémesi György és Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 86. § (1) bekezdés 
kiegészítését javasolják a következő új c) pont  felvételével:   
 
„/A felsőoktatási intézményben létesíthető oktatói munkakörök a következők :/ 
 
c) mestertanár,” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelemszerűen 
változik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 582. (315. sz. jav. - 165.§ (2) Kjt.79/D.§ (1) ), 583. (315. sz. 

jav. - 165.§ (2) Kjt.79/D.§ (3) b) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/316. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 380.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 86. § (3) bekezdés 
módosítását javasolják:   
 

    

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

„(3) Az oktatói munkakörben történő alkalmazás együtt jár a munkakör megnevezésével azonos 
munkaköri cím adományozásával és e munkaköri cím használatának jogával. Tanársegédi munka-
körben az oktató három évig[,] mint gyakornok, munkaköri cím nélkül is foglalkoztatható.” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/502. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 381.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 87. § (1) bekezdés b) pont módosítását 
javasolja:   
 
/(1) Ha a felsőoktatási intézmény foglalkoztatási követelményrendszere szigorúbb előírást nem tar-
talmaz,/ 
 
„b) az adjunktusi munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktorjelölti jogviszony létesítése. Az 
adjunktusi munkakört pályázat útján kell betölteni.” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/431. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

    

 

. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 382.  Révész Máriusz, Stolár Mihály, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 87. § (2) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(2) A főiskolai docensi munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék 
doktori fokozattal, és alkalmas legyen a hallgatók, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve 
művészi munkájának vezetésére, továbbá rendelkezzék [megfelelő] az előírt szakmai gyakorlattal.” 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 383. (229. sz. jav. - 87.§ (3) ), pontjában foglaltak-
 

kal.   
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 Indokolás: Lásd a T/15267/229. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 383.  Révész Máriusz, Stolár Mihály, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 87. § (3) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(3) A főiskolai tanári és az egyetemi docensi munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az 
érintett rendelkezzék doktori fokozattal, és alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben részt-
vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, valamint 
arra, hogy idegen nyelven előadást tartson, továbbá rendelkezzék [megfelelő] az előírt, az oktatás-
ban szerzett szakmai tapasztalattal.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 382. (229. sz. jav. - 87.§ (2) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/229. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 384.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 87. § (4) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(4) Az egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék 
doktori fokozattal, továbbá az adott tudomány- vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert 
képviselője, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki. A tudomá-
nyok akadémiai doktora vagy az azzal egyenértékű fokozattal rendelkező személy ezen alkalmazási 
feltételeknek megfeleltnek tekintendő.Az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett ta-
pasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmá-
nyi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, idegen nyelven publikál, szemináriumot, 
előadást tart. Az egyetemi tanár jogosult a professzori cím használatára.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 385. (412. sz. jav. - 87.§ (5) ), 387. (412. sz. jav. - 88.§ (1) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 385.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 87. § (5) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(5) A felsőoktatási intézmény foglalkoztatási követelményrendszerében kell meghatározni, hogy a 
főiskolai és az egyetemi docensi munkakörben történő alkalmazáshoz, a főiskolai és az egyetemi 
tanári kinevezés kezdeményezéséhez szükséges feltételek meglétéről a szenátus milyen okiratok 
alapján, milyen eljárás keretében győződik meg. Ennek keretei között a felsőoktatási intézmény elő-
írhatja a habilitációs eljárás lefolytatását.A habilitációs vagy más kinevezési eljárás során biztosítani 
kell, hogy a minősítésben résztvevők között többségben legyenek az olyan egyetemi tanárok, illetve 
a tudományok akadémiai doktorai, akik a felsőoktatási intézménnyel foglalkoztatási  jogviszonyban 
nem állnak .” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 384. (412. sz. jav. - 87.§ (4) ), 387. (412. sz. jav. - 88.§ (1) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 386.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 87. § (5) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 
„(5) A felsőoktatási intézmény foglalkoztatási követelményrendszerében kell meghatározni, hogy a 
főiskolai és az egyetemi docensi munkakörben történő alkalmazáshoz, a főiskolai és az egyetemi 
tanári kinevezés kezdeményezéséhez szükséges feltételek meglétéről a szenátus milyen okiratok 
alapján, milyen eljárás keretében győződik meg. Ennek keretei között az egyetemi tanári kinevezés 
kezdeményezésének előfeltételei között a felsőoktatási intézmény [előírhatja] kötelezően előírja a 
habilitációs eljárás lefolytatását.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/181. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 387.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 88. § (1) bekezdés módosítását javasolja:   
 

„(1) Az egy évnél hosszabb időre szóló egyetemi és főiskolai docensi, egyetemi és főiskolai 
tanári munkaköröket nyilvános pályázati eljárás alapján kell betölteni. A felsőoktatási intézmény — 
függetlenül attól, hogy főiskola vagy egyetem — bármelyik oktatói munkakörre pályázatot hirdet-
het. A pályázatot a rektor írja ki, a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottak figye-
lembevételével. A tanársegédi, illetve az adjunktusi munkakörre nyilvános pályázat írható ki. A 
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nyilvános pályázaton részt vehetnek a felsőoktatási intézménnyel alkalmazásban állók, továbbá 
azok is, akik nem állnak munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban a felsőoktatási 
intézménnyel. A benyújtott pályázatokat a szenátus bírálja el. A szenátus azokat a pályázatokat, 
amelyek megfelelnek a munkakör elnyeréséhez szükséges feltételeknek[,] - a 87. §(5) bekezdése 
szerinti kinevezési eliárásban kialakított értékelés alapján - a pályázati kiírás követelményeire tekin-
tettel rangsorolja. A szenátus az e bekezdésben szabályozott döntését tudományos minősítéssel ren-
delkező tagjai legalább kétharmadának igenlő szavazatával hozza. A rektor a rangsorolt pályázatok 
közül választva választva - a Munka Törvénykönyvében foglaltakra is tekintettel - létesíthet mun-
kaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt, illetve kezdeményezheti a főiskolai tanári, egyetemi tanári 
kinevezést.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 384. (412. sz. jav. - 87.§ (4) ), 385. (412. sz. jav. - 87.§ (5) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 388.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András és dr. Balogh Miklós 
képviselők a törvényjavaslat 91. § (1) bekezdés záró szöveg módosítását javasolják:   
 
„(1) Nem foglalkoztatható tovább az az oktató, aki a munkába állásának napjától számított 
a) harmadik év elteltéig a tanársegédi munkakör, 

betöltéséhez szükséges feltételeket nem teljesítette. Nem foglalkoztatható továbbá az az oktató sem, 
aki a munkába állásának napjától számított tizenkettedik év elteltéig nem szerzett tudományos fo-
kozatot. E határidőkbe nem számít be az az időszak, amely alatt a munkaviszony, illetve közalkal-
mazotti jogviszony kilencven napnál hosszabb ideig szülési szabadság miatt, gyermekgondozás cél-
jából, közeli hozzátartozó ápolása céljából, keresőképtelen betegség miatt, valamint külföldi felső-
oktatási intézményben való munkavállalás vagy szakmai tanulmányút miatt szünetel. A határidő el-
teltével az oktató munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik. 
A megszűnésről a rektor írásban értesíti az oktatót. A munkáltató a kinevezési okmányban, illetve a 
munkaszerződésben köteles meghatározni, hogy a munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket az 
oktatónak milyen ütemezésben kell teljesítenie, továbbá fel kell hívnia a figyelmet az e bekezdésben 
meghatározott jogkövetkezményekre.[ E törvény erejénél fogva megszűnik az oktató közalkal-
mazotti jogviszonya, illetve munkaviszonya akkor is, ha az oktató betölti a hetvenedik életév-
ét.] 
Főiskolai tanári, egyetemi tanári, kutatóprofesszori, tudományos tanácsadói munkakörökben az ok-

b) nyolcadik év elteltéig az adjunktusi munkakör 

tató, illetve a kutató közalkalmazotti jogviszonyban a hatvanötödik életéve után is foglalkoztatható, 
legfeljebb a hetvenedik életévének a betöltéséig.” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/372. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

    

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
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- a Mezőgazdasági bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 389.  Dr. Gémesi György és Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 92. § (3) bekezdés 
elhagyását javasolják:   
 

 

„(3) [A felsőoktatási intézményben tanári munkakörben foglalkoztatott, kiemelkedő gyakorla-
ti oktató munkát végző tanár részére a szenátus mestertanári címet adományozhat.]” 

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 367. (10. sz. jav. - 80.§ (1) a) ), 392. (11. sz. jav. - 92.§ (4) ), 
612. (14. sz. jav. - 4.mell. tábla ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/11. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 390.  Dr. Bakonyi Tibor képviselő a törvényjavaslat 92. § (3) bekezdés elhagyását java-
solja:   

„[(3) A felsőoktatási intézményben tanári munkakörben foglalkoztatott, kiemelkedő gyakorla-
ti oktató munkát végző tanár részére a szenátus mestertanári címet adományozhat.]” 

 

 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 366. (6. sz. jav. - 80.§ (1) a) ), 391. (6. sz. jav. - 92.§ (4) ), 
613. (6. sz. jav. - 4.mell. tábla ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/6. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 

, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 391.  Dr. Bakonyi Tibor képviselő a törvényjavaslat 92. § (4) bekezdés módosítását java-
solja:   
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„(4) A (2)[-(3)] bekezdésben meghatározott címek adományozásának és visszavonásának feltételeit, 
az adományozás rendjét, a címmel járó juttatásokat, a cím visszavonásának rendjét a foglalkoztatási 
követelményrendszerben kell meghatározni.” 

 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 366. (6. sz. jav. - 80.§ (1) a) ), 390. (6. sz. jav. - 92.§ (3) ), 

    

613. (6. sz. jav. - 4.mell. tábla ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/6. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 

, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 392.  Dr. Gémesi György és Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 92. § (4) bekezdés 
módosítását javasolják:   
 
„(4) A (2)[-(3)] bekezdésben meghatározott címek adományozásának és visszavonásának feltételeit, 
az adományozás rendjét, a címmel járó juttatásokat, a cím visszavonásának rendjét a foglalkoztatási 
követelményrendszerben kell meghatározni.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 367. (10. sz. jav. - 80.§ (1) a) ), 389. (11. sz. jav. - 92.§ (3) ), 
612. (14. sz. jav. - 4.mell. tábla ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/11. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 

, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 393.  Pánczél Károly, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 93. § (2) bekezdés d) pont elhagyását ja-
vasolják:   

 

 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelemszerűen 

 
/(2) A felsőoktatási intézményben létesíthető kutatói munkakörök a következők:/ 

„[d) tudományos tanácsadó,]” 

változik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/467. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 394.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 94. § (2) bekezdés 
módosítását javasolják:   
 

„(2) A tanári munkakörben foglalkoztatottakra a 83. § (1) és (4) bekezdésében és a 84. § (1)—
(2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni[ kell]. A tanári munkakörben foglalkoztatott esetében 
a tanításra fordított idő két tanulmányi félév átlagában heti húsz óra. A munkáltató a tanításra fordí-
tott időt — a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottak szerint — tizenöt százalék-
kal megemelheti, illetve csökkentheti, azzal a megkötéssel, hogy a felsőoktatási intézményben a ta-
nári munkakörben foglalkoztatottakra számított tanításra fordított idő egy tanárra vetítve nem lehet 
kevesebb két tanulmányi félév átlagában heti tizennyolc óránál.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/491. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 395.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 95. § (1) bekezdés 
g) pont módosítását javasolják:   
 

 
„g) tudományos, illetve

/(1) Az oktatói munkakörben foglalkoztatottat megilleti az a jog, hogy/ 

 [(]művészeti[)] célú pályázatot nyújtson be,” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/492. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

    

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 396.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 95. § (3) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(3) Azt, akit munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban oktatói, kutatói és tanári munka-
körben foglalkoztatnak, továbbá akit oktatói, kutatói és tanári munkakörből helyeztek nyugállo-
mányba, megilleti az a jog, hogy az állami szervek és a helyi önkormányzatok által fenntartott 
könyvtárakat, múzeumokat és más kiállítótermeket ingyenesen látogassa. E jogosultságot [a mun-
káltató] oktatói igazolvánnyal, illetve nyugdíjas esetén az utolsó munkáltató által kiállított okirattal 
kell igazolni. Az okirat felmutatásával igazolhatja az oktató azt is, hogy jogosult igénybe venni az 
oktatók részére biztosított más kedvezményeket. Az igazolvány közokirat. Az igazolvány-
nyomtatvány előállításához és forgalmazásához az oktatási miniszter engedélye szükséges.” 
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 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/391. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 397.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 96. § (3) bekezdés módosítását java-
solják:   
 
„(3) A felsőoktatási intézményben magasabb vezetői és vezetői megbízással rendelkezők száma 
legalább két fő, de legfeljebb az oktatói és kutatói munkakörben foglalkoztatottak heti munkaidejé-
nek a heti teljes munkaidővel történő elosztásával számított létszám húsz százaléka lehet.[ Ettől va-
ló eltérést az irányító testület engedélyezhet.]” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/265. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

    

. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 398.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 96. § (3) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(3) A felsőoktatási intézményben magasabb vezetői és vezetői megbízással rendelkezők száma 
legalább két fő, de legfeljebb az oktatói és kutatói munkakörben foglalkoztatottak heti munkaidejé-
nek a heti teljes munkaidővel történő elosztásával számított létszám húsz százaléka lehet. Ettől való 
eltérést a[z irányító testület] fenntartói tanács engedélyezhet.” 

 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. 

    

(119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 101. (117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) 

), 176. (132. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. 
(99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 209. (99. sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 

78.§ (3) ), 363. (102. sz. jav. - 78.§ (8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) ), 
433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. (277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 489. 
(234. sz. jav. - 137.§ (3) ), 496. (235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. 

jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. jav. - 154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/267. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
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- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 399.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 96. § (7) bekezdés elhagyását javasol-
ja:   
 
„(7) [A rektori megbízásra benyújtott valamennyi pályázatot a szenátus véleményezi, rangso-
rolja, és megküldi az irányító testületnek. Az irányító testület ezt mérlegelve javaslatot tesz a 
rektor személyére, és megküldi azt a szenátus részére. Az irányító testület olyan személyre te-
het javaslatot, aki megkapta a szenátus legalább egyharmadának támogatását. A szenátus vé-
leményezi az irányító testület által megküldött javaslatot, és azzal szemben tagjai legalább 
kétharmadának igenlő szavazatával kifogással élhet. Az irányító testület a szenátus vélemé-
nyének mérlegelésével dönt a rektor személyére szóló javaslatról, azzal a megkötéssel, hogy 
nem tehet javaslatot arra a személyre, akivel szemben a szenátus kifogással élt.]” 

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
 

tozik. 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 403. (182. sz. jav. - 96.§ (8) ), pontjában foglaltak-
 

kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/182. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 400.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 96. § (7) bekezdés elhagyását java-
solják:   
 
„(7) [A rektori megbízásra benyújtott valamennyi pályázatot a szenátus véleményezi, rangso-
rolja, és megküldi az irányító testületnek. Az irányító testület ezt mérlegelve javaslatot tesz a 
rektor személyére, és megküldi azt a szenátus részére. Az irányító testület olyan személyre te-
het javaslatot, aki megkapta a szenátus legalább egyharmadának támogatását. A szenátus vé-
leményezi az irányító testület által megküldött javaslatot, és azzal szemben tagjai legalább 
kétharmadának igenlő szavazatával kifogással élhet. Az irányító testület a szenátus vélemé-
nyének mérlegelésével dönt a rektor személyére szóló javaslatról, azzal a megkötéssel, hogy 
nem tehet javaslatot arra a személyre, akivel szemben a szenátus kifogással élt.]” 

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
 

tozik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/266. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 401.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 96. § (7) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(7) A rektori megbízásra benyújtott valamennyi pályázatot a szenátus véleményezi, rangsorolja, és 
megküldi a[z irányító testületnek] fenntartói tanácsnak. A[z irányító testület] fenntartói tanács ezt 
mérlegelve javaslatot tesz a rektor személyére, és megküldi azt a szenátus részére. A[z irányító tes-
tület] fenntartói tanács olyan személyre tehet javaslatot, aki megkapta a szenátus legalább egyhar-
madának támogatását. A szenátus véleményezi a[z irányító testület] fenntartói tanács által meg-
küldött javaslatot, és azzal szemben tagjai legalább kétharmadának igenlő szavazatával kifogással 
élhet. A[z irányító testület] fenntartói tanács a szenátus véleményének mérlegelésével dönt a rektor 
személyére szóló javaslatról, azzal a megkötéssel, hogy nem tehet javaslatot arra a személyre, aki-
vel szemben a szenátus kifogással élt.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. 
(119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 101. (117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) 

), 176. (132. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. 
(99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 209. (99. sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 

78.§ (3) ), 363. (102. sz. jav. - 78.§ (8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) ), 
433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. (277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 489. 
(234. sz. jav. - 137.§ (3) ), 496. (235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. 

jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. jav. - 154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/267. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 402.  Pánczél Károly, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 96. § (7) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(7) A rektori megbízásra benyújtott valamennyi pályázatot a szenátus véleményezi, rangsorolja, és 
megküldi az irányító testületnek. Az irányító testület ezt mérlegelve javaslatot tesz a rektor szemé-
lyére, és megküldi azt a szenátus részére. Az irányító testület olyan személyre tehet javaslatot, aki 
megkapta a szenátus legalább egyharmadának támogatását. A szenátus véleményezi az irányító tes-
tület által megküldött javaslatot, és azzal szemben tagjai legalább [kétharmadának] felének igenlő 
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szavazatával kifogással élhet. Az irányító testület a szenátus véleményének mérlegelésével dönt a 
rektor személyére szóló javaslatról, azzal a megkötéssel, hogy nem tehet javaslatot arra a személyre, 
akivel szemben a szenátus kifogással élt.” 
    

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/230. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 403.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 96. § (8) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 
„(8) A magasabb vezetői és vezetői megbízásokra benyújtott pályázatokról [rangsorolásáról] - a 
dékán kivételével - a szenátus dönt. [Döntését a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel meg-
küldi a rektornak. A rektor a szenátus véleményének mérlegelésével dönt a vezetői megbízás 
kiadásáról.] A dékánt a kari tanács választja.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 399. (182. sz. jav. - 96.§ (7) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/182. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 404.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 96. § (9) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(9) A magasabb vezetői és vezetői megbízás a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/390. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 405.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 97. § (2) bekezdés 
módosítását javasolják:   
 
„(2) Az éves költségvetésről szóló törvény állapítja meg azt az összeget, amely alapján meg kell ha-
tározni a felsőoktatási intézmény rendelkezésére álló, az oktatói és kutatói teljesítmény alapján 
szétosztható intézményi keretösszeget. Ez az összeg nem lehet kevesebb, mint az egyetemi tanári 
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munkakör 1. fizetési fokozata garantált illetményének húsz százaléka (a továbbiakban: számítási 
alap). A [szétosztásra kerülő] szétosztandó éves keretösszeget az oktatói és a kutatói munkakörben 
foglalkoztatottak számított létszámának és a számítási alapnak a tizenháromszoros szorzata adja.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/231. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 406.  Dr. Juhászné Lévai Katalin és Rózsa Endre képviselők a törvényjavaslat 97. § (2) 
bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(2) Az éves költségvetésről szóló törvény állapítja meg azt az összeget, amely alapján meg kell ha-
tározni a felsőoktatási intézmény rendelkezésére álló, az oktatói és kutatói teljesítmény alapján 
szétosztható intézményi keretösszeget. Ez az összeg nem lehet kevesebb, mint az egyetemi tanári 
munkakör 1. fizetési fokozata garantált illetményének [húsz] tizenkettő százaléka (a továbbiakban: 
számítási alap). A szétosztásra kerülő éves keretösszeget az oktatói és a kutatói munkakörben fog-
lalkoztatottak számított létszámának és a számítási alapnak a tizenháromszoros szorzata adja.” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

    

, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 407.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 4. alfejezet 102. § (3) bekezdés módosí-
tását javasolja:   
 

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/37. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

„(3) Az oktatási miniszter részt vesz a felsőoktatási politika és fejlesztés állami döntéseinek előké-
szítésében, illetőleg kialakításában, irányítja az ágazat tudománypolitikáját és annak megvalósítását, 
[koordinálja az országos tudománypolitikai koncepció kialakítását,] és ezzel összefüggésben 
előterjesztést tesz.” 

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 408.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 4. alfejezet 103. § (1) bekezdés a) pont 
ac) alpont módosítását javasolják:   
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/(1) Az oktatási miniszter felsőoktatás-szervezési feladatai: 

a) működteti/ 
 

„ac) az oktatási jogok miniszteri biztosának hivatalát, az Országos Felsőoktatási Információs Köz-
pontot, [a regisztrációs központot,] a Magyar Ekvivalencia és Információs Központot,” 

 

 

 

    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254. (167. sz. jav. - 37.§ (8) ), 255. (167. sz. jav. - 37.§ (9) ), 
256. (144. sz. jav. - 38.§ ), 412. (142. sz. jav. - 105.§ (4) ), 414. (184. sz. jav. - 106.§ (1) ), 415. (184. sz. jav. - 106.§ (2) ), 420. (185. 

sz. jav. - 107.§ ), 421. (186. sz. jav. - 108.§ (5) ), 500. (195. sz. jav. - 141.§ (10) ), 563. (204. sz. jav. - 156.§ (1) ), pontjaiban fog-
laltakkal.   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/183. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 409.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 4. alfejezet 103. § (1) bekezdés kiegészítését javasol-
ják a következő új h) pont  felvételével:   

/(1) Az oktatási miniszter felsőoktatás-szervezési feladatai:/ 
 
„h) pályázat alapján meghatározza az államilag támogatott mester- és doktori

 

 
képzésre, valamint a szakirányú továbbképzésre felvehető hallgatói létszám 
intézmények közötti elosztását.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/515. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   

 
 

 410.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 4. alfejezet 104. § 
(1) bekezdés f) pont módosítását javasolják:   
 

 
/(1) Az oktatási miniszter felsőoktatás-fejlesztéssel kapcsolatos feladatai:/ 

„f) a felsőoktatás pedagógiai-szakmai szolgáltatásainak megszervezése, továbbá a felsőoktatásban 
folyó pedagógiai és [kutató munka]kutatómunka országos szintű szakmai értékelésének indítása,” 
    



- 182 - 

 Indokolás: Lásd a T/15267/493. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 411.  Molnár József és Tatai-Tóth András képviselők a törvényjavaslat 4. alfejezet 104. 
§ (1) bekezdés g) pont módosítását javasolják:   

/(1) Az oktatási miniszter felsőoktatás-fejlesztéssel kapcsolatos feladatai:/ 
 

 

„g) rendszeresen, de legalább háromévenként a felsőoktatásban folyó képzés tapasztalatainak az ér-
tékelése, a felsőfokú szakképzésben, az alapképzésben és a mesterképzésben a képzési szakok szer-
kezetének felülvizsgálata,” 
    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/340. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 412.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 4. alfejezet 105. § (4) bekezdés módosí-
tását javasolják:   
 

    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254. (167. sz. jav. - 37.§ (8) ), 255. (167. sz. jav. - 37.§ (9) ), 

„(4) Az e §-ban meghatározott eljárásokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvényt kell megfelelően alkalmazni. [Az eljárásban közreműködik a regiszt-
rációs központ.] A (2)-(3) bekezdésben meghatározott bírósági ügyekben a Polgári  perrendtartás-
ról szóló 1952 . évi III. törvényt kell alkalmazni. A bíróság a döntést megváltoztathatja. A bíróság 
az ügyet soron kívül bírálja el.” 

 

256. (168. sz. jav. - 38.§ ), 408. (183. sz. jav. - 103.§ (1) a) ac) ), 414. (184. sz. jav. - 106.§ (1) ), 415. (184. sz. jav. - 106.§ (2) ), 420. 
(185. sz. jav. - 107.§ ), 421. (186. sz. jav. - 108.§ (5) ), 500. (195. sz. jav. - 141.§ (10) ), 563. (204. sz. jav. - 156.§ (1) ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/142. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 413.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 5. alfejezet 106. § (1) bekezdés elha-
gyását javasolja:   
 
„[(1) A felsőoktatási intézmény létesítésével, átalakulásával kapcsolatos ügyekben első fokon a 
regisztrációs központ jár el. Döntése előtt beszerzi a Magyar Akkreditációs Bizottság szakér-
tői véleményét. A regisztrációs központ határozata ellen benyújtott fellebbezést az oktatási 
miniszter bírálja el. E bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a magyar felsőok-
tatási intézmény a Magyar Köztársaság területén kívül kíván székhelyen kívüli képzést foly-
tatni.]” 

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
 

tozik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 416. (446. sz. jav. - 106.§ (3) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/446. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 414.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 5. alfejezet 106. § (1) bekezdés módosí-
tását javasolják:   
 
„(1) A felsőoktatási intézmény létesítésével, átalakulásával kapcsolatos ügyekben első fokon az [ 
regisztrációs központ] oktatási miniszter jár el. Döntése előtt beszerzi a Magyar Akkreditációs Bi-
zottság szakértői véleményét. [A regisztrációs központ határozata ellen benyújtott fellebbezést 
az oktatási miniszter bírálja el.] E bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a magyar 
felsőoktatási intézmény a Magyar Köztársaság területén kívül kíván székhelyen kívüli képzést foly-
tatni.” 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254. (167. sz. jav. - 37.§ (8) ), 255. (167. sz. jav. - 37.§ (9) ), 
 

256. (168. sz. jav. - 38.§ ), 408. (183. sz. jav. - 103.§ (1) a) ac) ), 412. (142. sz. jav. - 105.§ (4) ), 415. (184. sz. jav. - 106.§ (2) ), 420. 
(185. sz. jav. - 107.§ ), 421. (186. sz. jav. - 108.§ (5) ), 500. (195. sz. jav. - 141.§ (10) ), 563. (204. sz. jav. - 156.§ (1) ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/184. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 415.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 5. alfejezet 106. § (2) bekezdés módosí-
tását javasolják:   
 

„(2) A felsőoktatási intézmény az alap- és mesterképzés indítása, illetve a kar létesítése előtt 
beszerzi a Magyar Akkreditációs Bizottság szakértői véleményét. Ha a szakértői véleményben fog-
laltakkal a felsőoktatási intézmény nem ért egyet, az [regisztrációs központnál] oktatási miniszter-
nél eljárást kezdeményezhet. Az [regisztrációs központ] oktatási miniszter — a Magyar 
Akkreditációs Bizottság újabb szakértői véleményének beszerzése után — első [fokon] dönt. [A 
regisztrációs központ a Magyar Akkreditációs Bizottság szakértői véleményéhez kötve van, ha 
az abban foglaltak az első fokú eljárást megelőző eljárásban készített szakértői véleménnyel 
megegyeznek. A regisztrációs központ határozata ellen benyújtott fellebbezést az oktatási mi-
niszter bírálja el.]” 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254. (167. sz. jav. - 37.§ (8) ), 255. (167. sz. jav. - 37.§ (9) ), 
 

256. (168. sz. jav. - 38.§ ), 408. (183. sz. jav. - 103.§ (1) a) ac) ), 412. (142. sz. jav. - 105.§ (4) ), 414. (184. sz. jav. - 106.§ (1) ), 420. 
(185. sz. jav. - 107.§ ), 421. (186. sz. jav. - 108.§ (5) ), 500. (195. sz. jav. - 141.§ (10) ), 563. (204. sz. jav. - 156.§ (1) ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/184. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 416.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 5. alfejezet 106. § (3) bekezdés elha-
gyását javasolja:   

 

 
„[(3) A felsőoktatási intézmény a doktori iskola létesítése előtt beszerzi a Magyar 
Akkreditációs Bizottság szakértői véleményét. Ha a szakértői véleményben foglaltakkal a fel-
sőoktatási intézmény nem ért egyet, az oktatási miniszternél eljárást kezdeményezhet. Az ok-
tatási miniszter a Magyar Akkreditációs Bizottság újabb szakértői véleményének beszerzése 
után dönt első fokon. Az oktatási miniszter a Magyar Akkreditációs Bizottság szakértői véle-
ményéhez kötve van.]” 

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 413. (446. sz. jav. - 106.§ (1) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/446. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 417.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 5. alfejezet 106. § (3) bekezdés módosítá-
sát javasolja:   

„(3) A felsőoktatási intézmény a doktori iskola létesítése előtt beszerzi a Magyar Akkreditációs Bi-
zottság szakértői véleményét. Ha a szakértői véleményben foglaltakkal a felsőoktatási intézmény 
nem ért egyet, az oktatási miniszternél eljárást kezdeményezhet. Az oktatási miniszter a Magyar 
Akkreditációs Bizottság újabb szakértői véleményének beszerzése után dönt első fokon. [Az okta-
tási miniszter a Magyar Akkreditációs Bizottság szakértői véleményéhez kötve van.]” 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/407. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 418.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 5. alfejezet 106. § (4) bekezdés módosí-

 

tását javasolja:   

„(4) A felsőoktatási intézmény rektora az egyetemi tanári kinevezéssel kapcsolatos javaslatának el-
készítése előtt beszerzi a Magyar Akkreditációs Bizottság szakértői véleményét. A felsőoktatási in-
tézmény rektora a szakértői véleményben foglaltak mérlegelésével készíti el javaslatát az egyetemi 
tanári kinevezésre, melyet a szakértői véleménnyel együtt megküld a felsőoktatási intézmény fenn-
tartójának. A nem állami felsőoktatási intézmény fenntartója a rektor javaslatát a Magyar 
Akkreditációs Bizottság szakértői véleményével és a saját álláspontjának ismertetésével együtt 
megküldi az oktatási miniszternek. Az oktatási miniszter beszerzi a Magyar Akkreditációs Bizottság 
újabb szakértői véleményét abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény rektorának döntése nincs 
összhangban a Magyar Akkreditációs Bizottság szakértői véleményében foglaltakkal. Ha a rektor 
döntése és a Magyar Akkreditációs Bizottság szakértői véleménye összhangban áll, az oktatási mi-
niszter kezdeményezi az egyetemi tanári kinevezést a köztársasági elnöknél. [Ha a rektor döntése 
és a Magyar Akkreditációs Bizottság szakértői véleménye nincs összhangban, az oktatási mi-
niszter mérlegelheti, hogy kezdeményezi-e az egyetemi tanári kinevezést.]” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/38. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

    

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 419.  Tatai-Tóth András és dr. Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 5. alfejezet 
106. § (4) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(4) A felsőoktatási intézmény rektora az egyetemi tanári kinevezéssel kapcsolatos javaslatának el-
készítése előtt beszerzi a Magyar Akkreditációs Bizottság szakértői véleményét. A felsőoktatási in-
tézmény rektora a szakértői véleményben foglaltak mérlegelésével készíti el javaslatát az egyetemi 
tanári kinevezésre, melyet a szakértői véleménnyel együtt megküld a felsőoktatási intézmény fenn-
tartójának. A nem állami felsőoktatási intézmény fenntartója a rektor javaslatát a Magyar 
Akkreditációs Bizottság szakértői véleményével és a saját álláspontjának ismertetésével együtt 
megküldi az oktatási miniszternek. Az oktatási miniszter az állami felsőoktatási intézménnyel kap-
csolatos ügyekben döntése előtt beszerzi a Magyar Akkreditációs Bizottság szakértői véleményét. 
Az oktatási miniszter a szakértői véleményhez kötve van, ha az abban foglaltak az első fokú eljá-
rásban készített szakértői véleménnyel megegyeznek. Az oktatási miniszter beszerzi a Magyar 
Akkreditációs Bizottság újabb szakértői véleményét abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény 
rektorának döntése nincs összhangban a Magyar Akkreditációs Bizottság szakértői véleményében 
foglaltakkal. Ha a rektor döntése és a Magyar Akkreditációs Bizottság szakértői véleménye össz-
hangban áll, az oktatási miniszter kezdeményezi az egyetemi tanári kinevezést a köztársasági el-
nöknél. Ha a rektor döntése és a Magyar Akkreditációs Bizottság szakértői véleménye nincs össz-
hangban, az oktatási miniszter mérlegelheti, hogy kezdeményezi-e az egyetemi tanári kinevezést.” 
    

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/373. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 420.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 6. alfejezet 107. § elhagyását javasolják:   
 
„107. § [(1) A Kormány regisztrációs központ elnevezéssel központi költségvetési szervet hoz 
létre, amely központi hivatalként működik, irányítását és ellenőrzését az oktatási miniszter 
látja el. A regisztrációs központ feladatait országos illetékességgel látja el. 

 

 
(4) A regisztrációs központ az állampolgári jogok országgyűlési biztosa,  helyettese, illetve az 
országgyűlési külön biztosok megkeresésére vizsgálatot folytat. 

(5) A (2) bekezdésben szabályozott eljárásokra, továbbá a hatósági ellenőrzésre egyebekben a 
közigazgatási hatósági  eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezé-
seit kell alkalmazni. 

 
(2) A regisztrációs központ látja el a felsőoktatási intézmények nyilvántartásba vételével, te-
vékenységének megkezdésével és módosításával, a nyilvántartásban bekövetkezett változások 
vezetésével, a nyilvántartásból való törlésével kapcsolatos hatósági feladatokat, és hoz elsőfo-
kú határozatot.   

(3) A regisztrációs központ az oktatási miniszter ellenőrzési jogkörének keretében hatósági el-
lenőrzést végez, az ennek során feltárt szabálytalanság megszüntetése érdekében kezdeménye-
zi az oktatási miniszternél, hogy gyakorolja a 105. §-ban meghatározott jogkörét. 
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(6) A regisztrációs központ közhiteles nyilvántartást vezet a felsőoktatási intézményekről, to-
vábbá dönt a nem költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény közhasznúsági 
nyilvántartásba vételéről. 
 
(7) A regisztrációs központ létrehozását, működését, részletes feladat- és hatáskörét a Kor-
mány határozza meg.]” 
 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik. 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254. (167. sz. jav. - 37.§ (8) ), 255. (167. sz. jav. - 37.§ (9) ), 
 

256. (144. sz. jav. - 38.§ ), 408. (183. sz. jav. - 103.§ (1) a) ac) ), 412. (142. sz. jav. - 105.§ (4) ), 414. (184. sz. jav. - 106.§ (1) ), 415. 
(184. sz. jav. - 106.§ (2) ), 421. (186. sz. jav. - 108.§ (5) ), 500. (195. sz. jav. - 141.§ (10) ), 563. (204. sz. jav. - 156.§ (1) ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/185. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 421.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 7. alfejezet 108. § (5) bekezdés módosí-
tását javasolják:   
 

    

„(5) Az ágazati minőségpolitika feladatainak végrehajtásában közreműködik a Magyar 
Akkreditációs Bizottság [és a regisztrációs központ].” 

 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254. (167. sz. jav. - 37.§ (8) ), 255. (167. sz. jav. - 37.§ (9) ), 
256. (168. sz. jav. - 38.§ ), 408. (183. sz. jav. - 103.§ (1) a) ac) ), 412. (142. sz. jav. - 105.§ (4) ), 414. (184. sz. jav. - 106.§ (1) ), 415. 
(184. sz. jav. - 106.§ (2) ), 420. (185. sz. jav. - 107.§ ), 500. (195. sz. jav. - 141.§ (10) ), 563. (204. sz. jav. - 156.§ (1) ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/186. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 422.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 1. alfejezet 110. § 
(1) bekezdés c) pont módosítását javasolják:   
 

 

/(1) A Magyar Akkreditációs Bizottság az intézménylétesítéssel és -működéssel kapcsolatos minő-
séghitelesítés keretében/ 

„c) [nyolc évenként]nyolcévenként munkaterve szerint” 
 

 Indokolás: Lásd a T/15267/494. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

/vizsgálja a képzés, a tudományos kutatás, a művészeti alkotó tevékenység feltételeinek meglétét, 
azt, hogy a felsőoktatási intézmény mely képzési, illetve tudományterületen, képzési szinten rendel-
kezik a szükséges feltételekkel. A c) pontban meghatározott esetben vizsgálja továbbá, hogy a fel-
sőoktatási intézményben megfelelő módon működik-e az intézményi minőségfejlesztési program, 
valamint végrehajtották-e a minőségfejlesztéssel kapcsolatosan kidolgozott intézkedési tervben fog-
laltakat./ 
    

 

. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 423.  Tatai-Tóth András képviselő a törvényjavaslat 1. alfejezet 110. § (1) bekezdés záró 
szöveg módosítását javasolja:   
 

 
 
 424.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. alfejezet 111. § (1) bekezdés mó-

 A T/15267/312. számon beterjesztett módosító javaslatot előterjesztője az Oktatási bizottság 
ülésén visszavonta. 
 

dosítását javasolják:   
 

    

„(1) Magyar Akkreditációs Bizottságnak harminc tagja van. Tizenöt tagot delegál a Magyar Rektori 
Konferencia, három tagot a Magyar Tudományos Akadémia, öt tagot a kutatóintézetek, egy tagot az 
Országos Köznevelési Tanács, egy tagot az Országos Kisebbségi Bizottság, öt tagot a felsőoktatás 
működésében érdekelt kamarák és országos szakmai szervezetek. Nem lehet a Magyar 
Akkreditációs Bizottság tagja, aki a Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagja, rektor[, irányító 
testület tagja] vagy köztisztviselő. A Magyar Akkreditációs Bizottság tagjai közül megválasztja el-
nökét és más tisztségviselőit, valamint meghatározza működésének rendjét.” 

 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (154. sz. jav. - 24.§ ), 168. (155. sz. jav. - 27.§ (1) ), 
170. (155. sz. jav. - 27.§ (3) ), 174. (155. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 178. (155. sz. jav. - 27.§ (6) ), 183. (155. sz. jav. - 27.§ (7) ), 185. (155. 

sz. jav. - 27.§ (10) ), 188. (155. sz. jav. - 27.§ (12) ), 193. (294. sz. jav. - 28.§ (1) f) ), 194. (295. sz. jav. - 28.§ (1) j) ), 202. (299. sz. jav. - 

29.§ (6) ), 210. (158. sz. jav. - 29.§ (8) ), 432. (271. sz. jav. - 113.§ (1) ), 441. (273. sz. jav. - 115.§ (3) ), 444. (272. sz. jav. - 115.§ (8) ), 
445. (276. sz. jav. - 115.§ (10) ), 459. (278. sz. jav. - 120.§ (6) ), 463. (279. sz. jav. - 121.§ (4) ), 487. (280. sz. jav. - 137.§ (3) ), 555. 
(289. sz. jav. - 154.§ (2) ), 559. (288. sz. jav. - 154.§ (4) ), 564. (291. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/269. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 425.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. alfejezet 111. § (1) bekezdés módosí-
tását javasolják:   
 
„(1) Magyar Akkreditációs Bizottságnak harminc tagja van. Tizenöt tagot delegál a Magyar Rektori 
Konferencia, három tagot a Magyar Tudományos Akadémia, öt tagot a kutatóintézetek, egy tagot az 
Országos Köznevelési Tanács, egy tagot az Országos Kisebbségi Bizottság, öt tagot a felsőoktatás 
működésében érdekelt kamarák és országos szakmai szervezetek. Nem lehet a Magyar 
Akkreditációs Bizottság tagja, aki a Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagja, rektor, [irányító 
testület] fenntartói tanács tagja vagy köztisztviselő. A Magyar Akkreditációs Bizottság tagjai közül 
megválasztja elnökét és más tisztségviselőit, valamint meghatározza működésének rendjét.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. 
(119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 101. (117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) 

), 176. (132. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. 
(99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 209. (99. sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 

78.§ (3) ), 363. (102. sz. jav. - 78.§ (8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 
433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. (277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 489. 
(234. sz. jav. - 137.§ (3) ), 496. (235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. 

jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. jav. - 154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/268. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 426.  Dr. Szabó Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. alfejezet 111. § (3) bekezdés módo-
sítását javasolja:   
 
„(3) A Magyar Akkreditációs Bizottság feladatainak ellátásához állandó és ideiglenes szakmai és 
szakértői bizottságokat, illetve tanácsadó testületeket hozhat létre. E bizottságok, illetve testületek 
munkájába minden képzési szint esetében be kell vonni az adott szakmák vezető szakembereit. A 
Magyar Akkreditációs Bizottság minőségfejlesztési szakértői bizottságot hoz létre.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 427.  Tatai-Tóth András képviselő a törvényjavaslat 1. alfejezet 111. § (3) bekezdés mó-

 

dosítását javasolja:   
 
„(3) A Magyar Akkreditációs Bizottság feladatainak ellátásához, képzési szintenként az adott szak-
mák vezető szakembereinek bevonásával, állandó és ideiglenes szakmai és szakértői bizottságokat, 
illetve tanácsadó testületeket hozhat létre. A Magyar Akkreditációs Bizottság minőségfejlesztési 
szakértői bizottságot hoz létre .” 
    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/303. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 428.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. alfejezet 111. § (5) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 

„(5) A Magyar Akkreditációs Bizottság jogi személy, amely az (1) bekezdés alapján létreho-
zott testületből és titkárságból áll. A Magyar Akkreditációs Bizottság székhelye Budapest, képvise-
letére az elnök jogosult. A Magyar Akkreditációs Bizottság — közhasznúsági nyilvántartásba vétel 
nélkül — kiemelkedően közhasznú szervezet. A titkárságban foglalkoztatottakkal kapcsolatos mun-
káltatói jogokat a Magyar Akkreditációs Bizottság elnöke gyakorolja. A titkárság élén főtitkár áll, 
akire a Magyar Akkreditációs Bizottság elnöke átruházhatja egyes hatásköreit. A Magyar 
Akkreditációs Bizottság titkárságán foglalkoztatottak juttatásaira és szabadságára a közalkalmazot-
takra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A Magyar Akkreditációs Bizottság működéséhez 
szükséges fedezetet az Oktatási Minisztérium költségvetésében elkülönítetten kell megtervezni. A 
Magyar Akkreditációs Bizottság költségvetése felett a rendelkezési jog a Magyar Akkreditációs Bi-
zottság elnökét illeti meg. A Magyar Akkreditációs Bizottság feladatainak ellátásában, gazdálkodá-
sában nem utasítható. A Magyar Akkreditációs Bizottság feladataival összhangban részt vehet a 
nyilvános pályázatokon.” 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 435. (526. sz. jav. - 113.§ (5) ), pontjában foglaltak-
 

kal.   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/526. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 429.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 2. alfejezet 112. § 
(3) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(3) A Felsőoktatási és Tudományos Tanács figyelemmel kíséri és elemzi a felsőoktatás és a társa-
dalom kapcsolatát, különösen a munkaerőpiac felsőfokú [szakember-igényét]szakemberigényét. 
Javaslatot tesz az államilag támogatott képzésbe felvehető éves hallgatói létszámkeretre, annak kép-
zési területek és képzési szintek szerinti elosztására. Állást foglal a felsőoktatás és a munkaerőpiac 
kapcsolatával összefüggő oktatáspolitikai kérdésekben, prognózisokat készít a várható munkaerő-
piaci változásokról, és ezzel kapcsolatban javaslatokat tesz a képzési rendszer korszerűsítésére.” 
    

 
 A módosító javaslatot: 

 Indokolás: Lásd a T/15267/495. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 430.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és dr. Magda Sándor 
képviselők a törvényjavaslat 2. alfejezet 112. § (7) bekezdés kiegészítését javasolják a következő 
új a) pont  felvételével:   

 
a) az intézményi fejlesztési tervekre alapozva véleményezi a felhalmozási (beruházási felújítási) cé-

 
„(7) A Felsőoktatási és Tudományos Tanács 

lokra benyújtott intézményi pályázatokat,” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelemszerűen 
változik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 431. (348. sz. jav. - 112.§ (7) újb) ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/348. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   

 
 431.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és dr. Magda Sándor 
képviselők a törvényjavaslat 2. alfejezet 112. § (7) bekezdés kiegészítését

 

 javasolják a következő 
új b) pont  felvételével:   
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/(7) A Felsőoktatási és Tudományos Tanács/ 
 
„b) véleményezi a megállapodás alapján igényelhető, eseti, speciális intézményi feladatokhoz, fej-
lesztési célok megvalósításához intézményi támogatási kérelmeket,”
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelemszerűen 
változik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 430. (348. sz. jav. - 112.§ (7) úja) ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/348. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   

 
 

 432.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 2. alfejezet 113. § (1) bekezdés mó-
dosítását javasolják:   
 
„(1) A Felsőoktatási és Tudományos Tanácsnak huszonegy tagja van. Nyolc tagot delegálnak a ka-
marák, hármat a Magyar Rektori Konferencia, kettőt a Magyar Tudományos Akadémia, kettőt az 
oktatási miniszter, egyet-egyet a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a 
Doktoranduszok Országos Szövetsége, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete, a 
foglalŹkoztatásŹpolitikai és munkaügyi, a földművelésügyi és vidékfejlesztési, valamint a gazdasá-
gi és közlekedési miniszter. Nem lehet a Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagja, aki a Magyar 
Akkreditációs Bizottság tagja, rektor[, irányító testület tagja] vagy köztisztviselő.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (154. sz. jav. - 24.§ ), 168. (155. sz. jav. - 27.§ (1) ), 
170. (155. sz. jav. - 27.§ (3) ), 174. (155. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 178. (155. sz. jav. - 27.§ (6) ), 183. (155. sz. jav. - 27.§ (7) ), 185. (155. 

sz. jav. - 27.§ (10) ), 188. (155. sz. jav. - 27.§ (12) ), 193. (294. sz. jav. - 28.§ (1) f) ), 194. (295. sz. jav. - 28.§ (1) j) ), 202. (299. sz. jav. - 

29.§ (6) ), 210. (158. sz. jav. - 29.§ (8) ), 424. (269. sz. jav. - 111.§ (1) ), 441. (273. sz. jav. - 115.§ (3) ), 444. (272. sz. jav. - 115.§ (8) ), 
445. (276. sz. jav. - 115.§ (10) ), 459. (278. sz. jav. - 120.§ (6) ), 463. (279. sz. jav. - 121.§ (4) ), 487. (280. sz. jav. - 137.§ (3) ), 555. 
(289. sz. jav. - 154.§ (2) ), 559. (288. sz. jav. - 154.§ (4) ), 564. (291. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/271. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 433.  Révész Máriusz, Stolár Mihály, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 2. alfejezet 113. § (1) bekezdés módosí-
tását javasolják:   
 
„(1) A Felsőoktatási és Tudományos Tanácsnak huszonegy tagja van. Nyolc tagot delegálnak a ka-
marák, hármat a Magyar Rektori Konferencia, kettőt a Magyar Tudományos Akadémia, kettőt az 
oktatási miniszter, egyet-egyet a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a 
Doktoranduszok Országos Szövetsége, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete, a 
foglalŹkoztatásŹpolitikai és munkaügyi, a földművelésügyi és vidékfejlesztési, valamint a gazdasá-
gi és közlekedési miniszter. Nem lehet a Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagja, aki a Magyar 
Akkreditációs Bizottság tagja, rektor, [irányító testület] fenntartói tanács tagja vagy köztisztvise-
lő.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. 
(119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 101. (117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) 

), 176. (132. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. 
(99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 209. (99. sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 

78.§ (3) ), 363. (102. sz. jav. - 78.§ (8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 
425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. (277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 489. 
(234. sz. jav. - 137.§ (3) ), 496. (235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. 

jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. jav. - 154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/270. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 434.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 2. alfejezet 113. § (1) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(1) A Felsőoktatási és Tudományos Tanácsnak huszonegy tagja van. Nyolc tagot delegálnak a ka-
marák, hármat a Magyar Rektori Konferencia, kettőt a Magyar Tudományos Akadémia, kettőt az 
oktatási miniszter, egyet-egyet a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a 
Doktoranduszok Országos Szövetsége, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete, a 
foglalŹkoztatásŹpolitikai és munkaügyi, a földművelésügyi és vidékfejlesztési, valamint a gazdasá-
gi és közlekedési miniszter. Nem lehet a Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagja, aki a Magyar 
Akkreditációs Bizottság tagja, rektor, irányító testület tagja vagy köztisztviselő. A Felsőoktatási és 
Tudományos Tanács tagjai közül megválasztja elnökét és más tisztségviselőit, valamint meghatá-
rozza működési rendjét.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/509. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
 



- 194 - 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   

 
 

 435.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 2. alfejezet 113. § (5) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(5) A Felsőoktatási és Tudományos Tanács jogi személy, amely az (1) bekezdés alapján létrehozott 
testületből és titkárságból áll. A Felsőoktatási és 

Tudományos Tanács székhelye Budapest, képviseletére az elnök jogosult. A Felsőoktatási és 
Tudományos Tanács — közhasznúsági nyilvántartásba vétel nélkül — kiemelkedően közhasznú 
szervezet. A titkárságban foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat a Felsőoktatási és 
Tudományos Tanács elnöke gyakorolja. A Felsőoktatási és Tudományos Tanács titkárságán foglal-
koztatottak juttatásaira és szabadságára a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell al-
kalmazni. A Felsőoktatási és Tudományos Tanács működéséhez szükséges fedezetet az Oktatási 
Minisztérium költségvetésében elkülönítetten kell megtervezni. A Felsőoktatási és Tudományos 
Tanács költségvetése felett a rendelkezési jog a Felsőoktatási és Tudományos Tanács elnökét illeti 
meg, aki e körben nem utasítható. A Felsőoktatási és Tudományos Tanács feladataival összhangban 
részt vehet a nyilvános pályázatokon. A titkárságot a főtitkár vezeti. A Felsőoktatási és Tudomá-
nyos Tanács elnöke egyes hatásköreit a főtitkárra átruházhatja.” 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 428. (526. sz. jav. - 111.§ (5) ), pontjában foglaltak-
 

kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/526. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 436.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 2. alfejezet 113. § (8) bekezdés módosítását javasol-
ják:   

„(8) A Felsőoktatási és Tudományos Tanács megalakításával, a tagsággal kapcsolatos össze-
férhetetlenséggel, a tagság megszűnésével, a Felsőoktatási és Tudományos Tanács működésével, 
feladatainak ellátásával, titkárságának működésével[, a szervezeti és működési szabályzat elkészí-
tésével] összefüggő kérdéseket, továbbá a szakértői névjegyzék összeállításának rendjét a Kormány 
rendeletben határozza meg. A Felsőoktatási és Tudományos Tanács felett az oktatási miniszter gya-
korol — a Kormány által meghatározottak szerint — törvényességi ellenőrzést.” 

 A módosító javaslatot: 

 

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/527. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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 437.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 3. alfejezet 114. § 
(2) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(2) A Magyar Rektori Konferencia tagjai a felsőoktatási intézmények rektorai. A Magyar Rektori 
Konferencia ülésein tanácskozási joggal részt vehet a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konfe-
renciájának, a Doktoranduszok Országos Szövetségének, valamint a [Felsőoktatási Dolgozók 
Szakszervezetének]felsőoktatásban működő szakszervezetek egy-egy képviselője.” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/496. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

    

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 438.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 115. § elhagyását javasolja:   
 

„115. § [(1) A fenntartói irányítást az gyakorolja, aki az e törvényben meghatározottak-
nak megfelelően a felsőoktatási intézmény működéséhez szükséges feltételekről gondoskodik. 
A fenntartói irányítás jogosítványai és kötelezettségei — ha e törvény másképp nem rendelke-
zik — azonosak, függetlenül attól, hogy ki gyakorolja azt. A fenntartói irányításból eredő jo-
gok és kötelezettségek megállapodással átruházhatók, illetve közösen is elláthatók. 

(2) A fenntartó 

c) jóváhagyja 

d) ellenőrzi a felsőoktatási intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékony-
ságát, értékeli a szakmai munka eredményességét; 

f) a rektor javaslatára megbízza a gazdasági vezetőt — költségvetési szervként működő 
felsőoktatási intézmény esetén a belső ellenőrzési egység vezetőjét — , illetve visszavonja a 
megbízását. 
 

 

 

 
a) dönt a felsőoktatási intézmény létesítéséről, átszervezéséről, egyesülésben való részvételéről, 
megszüntetéséről, tevékenységi körének meghatározásáról és módosításáról, nevének megál-
lapításáról; 
b) kiadja, illetve módosítja a felsőoktatási intézmény alapító okiratát; 

ca) a felsőoktatási intézmény költségvetését és számviteli rendelkezések alapján elkészített 
éves beszámolóját, 
cb) a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát; 

e) kezdeményezi a rektor megbízását és felmentését, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói 
jogokat; 

(3) A fenntartó felhívja a felsőoktatási intézmény irányító testületét, illetve rektorát, hogy ké-
szítsen intézkedési tervet, ha e törvény 37. §-a (4) bekezdésének a) és c) pontjában meghatáro-
zott intézkedésnek van helye. A fenntartó az intézkedési tervet vagy elfogadja, és ellenőrzi az 
abban foglaltak végrehajtását, vagy dönt a felsőoktatási intézmény további működtetéséről, 
átszervezéséről, megszüntetéséről.  
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(4) A fenntartó a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása keretében vizsgálja a 
szabályzat egységességét, teljességét, törvényességét, hatékonyságnak való megfelelőségét. A 
fenntartó — az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel — megtagadhatja a szervezeti és 
működési szabályzat jóváhagyását, ha az az említett követelményeknek nem felel meg.  
 
(5) A fenntartó nem tagadhatja meg a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyását 

a) a 21. § (3) bekezdésében szabályozott kérdések tekintetében, ha azok összhangban állnak a 
jogszabályokkal és az intézményfejlesztési tervben foglaltakkal, 

b) a 21. § (4) bekezdésében szabályozott kérdések tekintetében, ha azok összhangban állnak a 
jogszabályokkal. 

(7) A (6) bekezdésben szabályozott ellenőrzés eredményeképpen a fenntartó felhívja a felsőok-
tatási intézmény vezetőjét a jogszabálysértő döntés orvoslására. Ha a felhívás nem vezet 
eredményre, a jogszabálysértő döntést megsemmisíti, és a felsőoktatási intézmény vezetőjét új 
döntés, illetve az elmulasztott intézkedés meghozatalára utasítja. Ezeket a rendelkezéseket a 
szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásának megtagadása esetén is alkalmazni kell. 
Nem alkalmazhatók az e bekezdésben foglaltak, ha a döntés meghozatala óta több mint egy év 
eltelt, vagy ha a döntést a bíróság felülvizsgálta, továbbá ha a döntés megsemmisítése jóhi-
szeműen szerzett és gyakorolt jogot sértene. Ezekben az esetekben a fenntartó tájékoztatja a 
felsőoktatási intézmény vezetőjét megállapításairól, s a helyes eljárásról. 

(8) Az oktatási miniszter felfüggesztheti a normatív költségvetési támogatás folyósítását, 
ha az állami felsőoktatási intézményben — a szenátus mulasztása miatt — nem alakították 
meg az irányító testületet. 
 

 

 

 

 

 
(6) A törvényesség biztosítása keretében kell ellenőrizni az intézményi dokumentumokban 
foglaltak megtartását, jogszerűségét, a felsőoktatási intézmény működésének és a döntéshoza-
talnak a jogszerűségét. Az e bekezdésben szabályozott eljárásra a közigazgatási hatósági eljá-
rásról és szolgáltatásról szóló törvény VI. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni.  
 

 

(9) A fenntartó a szakmai munka eredményességét a felsőoktatási intézmény által az 
éves gazdálkodásáról — a számviteli rendelkezések szerint — készített beszámoló és az intéz-
ményi minőségfejlesztési program végrehajtásáról szóló beszámoló alapján értékeli. 

(10) Az állami felsőoktatási intézmények tekintetében a fenntartó nem gyakorolhatja azokat a 
jogosítványokat, amelyek e törvény rendelkezései alapján az irányító testület jogkörébe tar-
toznak. A nem állami felsőoktatási intézmények tekintetében a fenntartó gyakorolja az irányí-
tó testület részére meghatározott jogosítványokat, kivéve, ha annak gyakorlását a felsőoktatá-
si intézményre ruházta át. A fenntartó, illetve az irányító testület a jogosítványait azonos felté-
telek mellett gyakorolhatja. 
 
(11) A fenntartói irányítás nem sértheti a felsőoktatási intézmény e törvényben biztosított 
önállóságát, az intézmény döntési hatásköreit.]” 

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/187. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 439.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 115. § (2) bekezdés kiegészítését javasolják a követ-
kező új g) pont  felvételével:   
 

 
/(2) A fenntartó/ 

„g) gondoskodik a költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény éves elemi költségvetési 
beszámolójának ellenőrzéséről.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/382. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, az Ok-
tatási bizottság, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
 440.  Révész Máriusz, Stolár Mihály, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 115. § (3) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(3) A fenntartó felhívja a felsőoktatási intézmény [irányító testületét] fenntartói tanácsát, illetve 
rektorát, hogy készítsen intézkedési tervet, ha e törvény 37. §-a (4) bekezdésének a) és c) pontjában 
meghatározott intézkedésnek van helye. A fenntartó az intézkedési tervet vagy elfogadja, és ellen-
őrzi az abban foglaltak végrehajtását, vagy dönt a felsőoktatási intézmény további működtetéséről, 
átszervezéséről, megszüntetéséről.” 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. 
 

(119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 101. (117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) 

), 176. (132. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. 
(99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 209. (99. sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 

78.§ (3) ), 363. (102. sz. jav. - 78.§ (8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 
425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) ), 433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. (277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 489. 
(234. sz. jav. - 137.§ (3) ), 496. (235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. 

jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. jav. - 154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/274. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
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- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 441.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 115. § (3) bekezdés módosítását ja-
vasolják:   
 
„(3) A fenntartó felhívja a felsőoktatási intézmény [irányító testületét, illetve] rektorát, hogy ké-
szítsen intézkedési tervet, ha e törvény 37. §-a (4) bekezdésének a) és c) pontjában meghatározott 
intézkedésnek van helye. A fenntartó az intézkedési tervet vagy elfogadja, és ellenőrzi az abban 
foglaltak végrehajtását, vagy dönt a felsőoktatási intézmény további működtetéséről, átszervezésé-
ről, megszüntetéséről.” 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (154. sz. jav. - 24.§ ), 168. (155. sz. jav. - 27.§ (1) ), 
 

170. (155. sz. jav. - 27.§ (3) ), 174. (155. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 178. (155. sz. jav. - 27.§ (6) ), 183. (155. sz. jav. - 27.§ (7) ), 185. (155. 

sz. jav. - 27.§ (10) ), 188. (155. sz. jav. - 27.§ (12) ), 193. (294. sz. jav. - 28.§ (1) f) ), 194. (295. sz. jav. - 28.§ (1) j) ), 202. (297. sz. jav. - 

29.§ (6) ), 210. (158. sz. jav. - 29.§ (8) ), 424. (269. sz. jav. - 111.§ (1) ), 432. (271. sz. jav. - 113.§ (1) ), 444. (272. sz. jav. - 115.§ (8) ), 
445. (276. sz. jav. - 115.§ (10) ), 459. (278. sz. jav. - 120.§ (6) ), 463. (279. sz. jav. - 121.§ (4) ), 487. (280. sz. jav. - 137.§ (3) ), 555. 
(289. sz. jav. - 154.§ (2) ), 559. (288. sz. jav. - 154.§ (4) ), 564. (291. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/273. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 442.  Kuzma László, Révész Máriusz, Stolár Mihály, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 115. § (4) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 

    

„(4) A fenntartó a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása keretében vizsgálja a sza-
bályzat egységességét, teljességét, törvényességét, hatékonyságnak való megfelelőségét. A fenntar-
tó [— az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel — ]megtagadhatja a szervezeti és működési 
szabályzat jóváhagyását, ha az az említett követelményeknek nem felel meg.” 

 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 443. (470. sz. jav. - 115.§ (5) felv. ), pontjában foglal-
takkal.   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/470. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 443.  Kuzma László, Révész Máriusz, Stolár Mihály, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 115. § (5) bekezdés felvezető szöveg 
módosítását

 

 javasolják:   
 
„(5) Az állami fenntartó nem tagadhatja meg a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyását” 

 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 442. (470. sz. jav. - 115.§ (4) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/470. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 444.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 115. § (8) bekezdés elhagyását java-
solják:   
 

„(8) [Az oktatási miniszter felfüggesztheti a normatív költségvetési támogatás folyósítá-
sát, ha az állami felsőoktatási intézményben — a szenátus mulasztása miatt — nem alakítot-
ták meg az irányító testületet.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (154. sz. jav. - 24.§ ), 168. (155. sz. jav. - 27.§ (1) ), 
170. (155. sz. jav. - 27.§ (3) ), 174. (155. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 178. (155. sz. jav. - 27.§ (6) ), 183. (155. sz. jav. - 27.§ (7) ), 185. (155. 

sz. jav. - 27.§ (10) ), 188. (155. sz. jav. - 27.§ (12) ), 193. (294. sz. jav. - 28.§ (1) f) ), 194. (295. sz. jav. - 28.§ (1) j) ), 202. (297. sz. jav. - 

29.§ (6) ), 210. (158. sz. jav. - 29.§ (8) ), 424. (269. sz. jav. - 111.§ (1) ), 432. (271. sz. jav. - 113.§ (1) ), 441. (273. sz. jav. - 115.§ (3) ), 
445. (276. sz. jav. - 115.§ (10) ), 459. (278. sz. jav. - 120.§ (6) ), 463. (279. sz. jav. - 121.§ (4) ), 487. (280. sz. jav. - 137.§ (3) ), 555. 
(289. sz. jav. - 154.§ (2) ), 559. (288. sz. jav. - 154.§ (4) ), 564. (291. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/272. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 445.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 115. § (10) bekezdés elhagyását ja-
vasolják:   
 
„(10) [Az állami felsőoktatási intézmények tekintetében a fenntartó nem gyakorolhatja azokat 
a jogosítványokat, amelyek e törvény rendelkezései alapján az irányító testület jogkörébe tar-
toznak. A nem állami felsőoktatási intézmények tekintetében a fenntartó gyakorolja az irányí-
tó testület részére meghatározott jogosítványokat, kivéve, ha annak gyakorlását a felsőoktatá-
si intézményre ruházta át. A fenntartó, illetve az irányító testület a jogosítványait azonos felté-
telek mellett gyakorolhatja.]” 

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
 

tozik. 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (154. sz. jav. - 24.§ ), 168. (155. sz. jav. - 27.§ (1) ), 
 

170. (155. sz. jav. - 27.§ (3) ), 174. (155. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 178. (155. sz. jav. - 27.§ (6) ), 183. (155. sz. jav. - 27.§ (7) ), 185. (155. 

sz. jav. - 27.§ (10) ), 188. (155. sz. jav. - 27.§ (12) ), 193. (294. sz. jav. - 28.§ (1) f) ), 194. (295. sz. jav. - 28.§ (1) j) ), 202. (299. sz. jav. - 

29.§ (6) ), 210. (158. sz. jav. - 29.§ (8) ), 424. (269. sz. jav. - 111.§ (1) ), 432. (271. sz. jav. - 113.§ (1) ), 441. (273. sz. jav. - 115.§ (3) ), 
444. (272. sz. jav. - 115.§ (8) ), 459. (278. sz. jav. - 120.§ (6) ), 463. (279. sz. jav. - 121.§ (4) ), 487. (280. sz. jav. - 137.§ (3) ), 555. 
(289. sz. jav. - 154.§ (2) ), 559. (288. sz. jav. - 154.§ (4) ), 564. (291. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/276. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 446.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 115. § (10) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(10) Az állami felsőoktatási intézmények tekintetében a fenntartó nem gyakorolhatja azokat a jo-
gosítványokat, amelyek e törvény rendelkezései alapján a[z irányító testület] fenntartói tanács jog-
körébe tartoznak. A nem állami felsőoktatási intézmények tekintetében a fenntartó gyakorolja a[z 
irányító testület] fenntartói tanács részére meghatározott jogosítványokat, kivéve, ha annak gya-
korlását a felsőoktatási intézményre ruházta át. A fenntartó, illetve a[z irányító testület] fenntartói 
tanács a jogosítványait azonos feltételek mellett gyakorolhatja.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. 
(119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 101. (117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) 

), 176. (132. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. 
(99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 209. (99. sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 

78.§ (3) ), 363. (102. sz. jav. - 78.§ (8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 
425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) ), 433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 458. (277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 489. 
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(234. sz. jav. - 137.§ (3) ), 496. (235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. 

jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. jav. - 154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/275. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 447.  Dr. Vastagh Pál képviselő a törvényjavaslat 116. § (2) bekezdés módosítását javasol-
ja:   

    

 
 A módosító javaslatot: 

 
„(2) A külföldi felsőoktatási intézményt a regisztrációs központ veszi nyilvántartásba. Ha az 

(1) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét megállapította, a fenntartónak a működés meg-
kezdéséhez szükséges engedélyt megadja. Az engedélyezési eljárásban szakértőként működik közre 
a Magyar Akkreditációs Bizottság és a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 
2001. évi C. törvény (a továbbiakban: elismerési törvény) alapján a Magyar Ekvivalencia és Infor-
mációs Központ. [A működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadása megtagadható, ha a 
külföldi oklevél végzettségi szintjének vagy az oklevél által tanúsított szakképzettségnek a 
magyarországi elismerésére nincs lehetőség.] A külföldi felsőoktatási intézmények működése fe-
lett az oktatási miniszter gyakorolja a 105. §-ban meghatározott jogkörét, ennek keretei között — 
legalább nyolc évenként — kérheti, hogy igazolják az (1) bekezdésben meghatározott feltételek 
fennállását.” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/336. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 448.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 119. § (2) bekezdés 
felvezető szöveg módosítását javasolják:   
 
„(2) [A n]Nem magyar állampolgárok magyarországi tanulmányaira e törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni, a következő eltérésekkel:” 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/497. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 449.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa Endre, Földesi Zol-
tán, Botka Lajosné, dr. Balogh Miklós, dr. Vastagh Pál és Gusztos Péter képviselők a törvény-
javaslat 119. § (2) bekezdés b) pont módosítását javasolják:   
 
/(2) A nem magyar állampolgárok magyarországi tanulmányaira e törvény rendelkezéseit kell al-
kalmazni, a következő eltérésekkel:/ 
 

„b) ha a 39. § (1) bekezdésében felsorolt hallgató — a 39. § (1) bekezdés b)-[d)]c) pontjában 
felsoroltak kivételével — államilag támogatott képzésben vesz részt, csak nemzetközi szerződés, 
jogszabály, munkaterv vagy viszonosság alapján jogosult szociális vagy más ösztöndíjra, szociális 
támogatásra, tankönyv-, jegyzettámogatásra, lakhatási támogatásra,” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 258. (540. sz. jav. - 39.§ (1) a) ), 259. (540. sz. jav. - 39.§ (1) 

b) ), 260. (540. sz. jav. - 39.§ (1) c) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/540. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   

 
 

 450.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, 
Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 120. § (1) bekezdés módosítását java-
solják:   
 
„(1) A felsőoktatási intézmény feladatait a jóváhagyott éves költségvetése alapján látja el. A felső-
oktatási intézmény gazdasági tevékenysége körében minden olyan döntést meghozhat, intézkedést 
megtehet, amely hozzájárul az alapító okiratában meghatározott feladatainak végrehajtásához, fel-
téve, hogy ezzel nem veszélyezteti az alapfeladatainak végrehajtását, a közpénzek és a közvagyon 
hatékony felhasználását, így különösen szerződést köthet, tulajdont szerezhet, társulhat, vállalkoz-
hat, [gazdálkodó szervezetet alapíthat, a saját tulajdonában lévő dolgot megterhelheti, elide-
genítheti,] a rábízott vagyont használhatja és hasznosíthatja. A felsőoktatási intézmény kötelezett-
sége a rendelkezésére álló források rendeltetésszerű, gazdaságos felhasználása, a szellemi és egyéb 
vagyon védelme.” 
    

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/452. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 451.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, 
Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 120. § (2) bekezdés módosítását java-
solják:   
 

„(2) Az állami felsőoktatási intézmény a vagyonkezelője, a nem állami felsőoktatási intéz-
mény pedig — kivéve, ha a vagyon tulajdonjogát a fenntartó átengedi — a használója a feladatai el-
látásához a fenntartó által rendelkezésére bocsátott vagyonnak (a továbbiakban: felsőoktatási intéz-
mény rendelkezésére bocsátott vagyon). A felsőoktatási intézmény a rendelkezésére bocsátott ingó 
és ingatlan vagyont az alapító okiratban meghatározott feladatainak ellátásához használhatja. Az ál-
lami felsőoktatási intézmény a rendelkezésére bocsátott vagyonnal az államháztartásról szóló tör-
vényben alapító okiratában foglaltak és az e törvényben meghatározottak szerint rendelkezhet. A 
felsőoktatási intézmény a rendelkezésére bocsátott vagyont és a saját vagyonát elkülönítetten tartja 
nyilván.” 
    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/453. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 452.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 120. § (3) bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(3) A felsőoktatási intézmény a rendelkezésére bocsátott pénzeszközökkel, valamint a saját 
bevételével — az ésszerű és takarékos gazdálkodás követelményeivel összhangban —önállóan gaz-
dálkodhat, az nem vonható el tőle. A felsőoktatási intézmény a saját bevételéből az átmenetileg sza-
bad pénzeszközeit a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) hálózatában értékesített ál-
lampapírba fektetheti. A költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény a költségvetési év 
végén keletkezett előirányzat-maradványt és pénzmaradványt — jogosultsági elszámolást követően 
— a következő években az intézményi feladatok teljesítésére felhasználhatja. A költségvetési 
szervként működő felsőoktatási intézmény az éves költségvetési törvényben meghatározott bevéte-
leit terhelő befizetési kötelezettség teljesítése alól mentesül, ha azt a 122. § (2) bekezdésében meg-
határozott
felújítási, illetve beruházási célra használja fel.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/520. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 453.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, 
Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 120. § (3) bekezdés módosítását java-
solják:   
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„(3) A felsőoktatási intézmény a rendelkezésére bocsátott pénzeszközökkel, valamint a saját 
bevételével — az ésszerű és takarékos gazdálkodás követelményeivel összhangban —önállóan gaz-
dálkodhat, az nem vonható el tőle. [A felsőoktatási intézmény a saját bevételéből az átmenetileg 
szabad pénzeszközeit a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) hálózatában érté-
kesített állampapírba fektetheti.] A költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény a 
költségvetési év végén keletkezett előirányzat-maradványt és pénzmaradványt — jogosultsági el-
számolást követően — a következő években az intézményi feladatok teljesítésére felhasználhatja.” 
    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/454. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 454.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 120. § (4) bekezdés módosítását ja-
vasolják:   
 

„(4) A felsőoktatási intézmény [az] alaptevékenység[éhez kapcsolódó kiegészítő tevékeny-
ségként] elláthatja a 4. § (1)—(2) bekezdésében szabályozott tevékenységet, továbbá kiegészítő és 
továbbá vállalkozási tevékenységet is folytathat, feltéve, hogy az alapfeladatainak ellátását nem ve-
szélyezteti. A költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményt a vállalkozási tevékenység-
ből származó eredménye után — ha azt alapfeladatainak ellátásához, valamint az alapfeladatainak 
ellátását szolgáló tulajdonszerzéshez, a kockázatfedezeti alapba történő befizetéshez használja fel 
—, továbbá az alap- és kiegészítő tevékenység bevétele után állami befizetési kötelezettség nem 
terheli. A felsőoktatási intézmény a saját bevételéből származó pénzforgalmát a Kincstárnál vezetett 
külön célelszámolási számlán kezelheti. A Kincstárnál vezetett külön célelszámolási számlán kezelt 
összeg év végi egyenlegét a felsőoktatási intézmény maradványszámításánál figyelmen kívül kell 
hagyni.” 
    

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/455. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 455.  Dr. Vastagh Pál képviselő a törvényjavaslat 120. § (4) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 
„(4) A felsőoktatási intézmény a[z] 4. §-ban szabályozott alaptevékenységéhez kapcsolódóan kiegé-
szítő [tevékenységként elláthatja a 4. § (1)-(2) bekezdésében szabályozott tevékenységet], to-
vábbá vállalkozási tevékenységet is folytathat, feltéve, hogy az alapfeladatainak ellátását nem ve-
szélyezteti . A [költségvetési szervként működő] felsőoktatási intézményt az alaptevékenységéhez 
kapcsolódó vállalkozási tevékenységből származó eredménye után - ha azt alapfeladatainak ellátá-
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sához, valamint az alapfeladatainak ellátását szolgáló tulajdonszerzéshez, a kockázatfedezeti alapba 
történő befizetéshez használja fel -, továbbá az alap- és kiegészítő tevékenység bevétele után állami 
befizetési és adó kötelezettség nem terheli. A költségvetési szervként működő felsőoktatási intéz-
mény a saját bevételéből származó pénzforgalmát a Kincstárnál vezetett külön célelszámolási szám-
lán kezelheti. A Kincstárnál vezetett külön célelszámolási számlán kezelt összeg év végi egyenlegét 
a felsőoktatási intézmény maradványszámításánál figyelmen kívül kell hagyni.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/137. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

 

, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 456.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 120. § (4) bekezdés módosítását javasolja:   
 

„(4) A felsőoktatási intézmény az alaptevékenységéhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység-
ként elláthatja a 4. § (1)—(2) bekezdésében szabályozott tevékenységet, továbbá vállalkozási tevé-
kenységet is folytathat, feltéve, hogy az alapfeladatainak ellátását nem veszélyezteti. A költségveté-
si szervként működő felsőoktatási intézményt a vállalkozási tevékenységből származó eredménye 
után — ha azt alapfeladatainak ellátásához, valamint az alapfeladatainak ellátását szolgáló tulajdon-
szerzéshez, a kockázatfedezeti alapba történő befizetéshez használja fel —, továbbá az alap- és ki-
egészítő tevékenység bevétele után állami befizetési kötelezettség nem terheli. A költségvetési 
szervként működő felsőoktatási intézmény a saját bevételéből származó pénzforgalmát a Kincstár-
nál vezetett külön célelszámolási számlán kezelheti. A Kincstárnál vezetett külön célelszámolási 
számlán kezelt összeg év végi egyenlegét a felsőoktatási intézmény maradványszámításánál figyel-
men kívül kell hagyni.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/414. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 457.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András és dr. Balogh Miklós képviselők a törvény-
javaslat 120. § (6) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(6) A költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény negyedévenként mérlegjelentést ké-
szít, amelyet megküld az irányító testület részére. [A költségvetési szervként működő felsőoktatá-
si intézmény éves költségvetési beszámolóját független könyvvizsgálóval kell jóváhagyatni, ha 
a felsőoktatási intézmény tárgyévi költségvetése meghaladja a tízmilliárd forintot, illetve ab-
ban az esetben, ha a saját bevétele eléri az összes forrásainak harminc százalékát.]” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/374. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 458.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 120. § (6) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(6) A költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény negyedévenként mérlegjelentést ké-
szít, amelyet megküld a[z irányító testület] fenntartói tanács részére. A költségvetési szervként 
működő felsőoktatási intézmény éves költségvetési beszámolóját független könyvvizsgálóval kell 
jóváhagyatni, ha a felsőoktatási intézmény tárgyévi költségvetése meghaladja a tízmilliárd forintot, 
illetve abban az esetben, ha a saját bevétele eléri az összes forrásainak harminc százalékát.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. 
(119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 101. (117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) 

), 176. (132. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. 
(99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 209. (99. sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 

78.§ (3) ), 363. (102. sz. jav. - 78.§ (8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 
425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) ), 433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 489. 
(234. sz. jav. - 137.§ (3) ), 496. (235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. 

jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. jav. - 154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/277. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 459.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 120. § (6) bekezdés módosítását ja-
vasolják:   
 
„(6) A költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény negyedévenként mérlegjelentést ké-
szít, amelyet megküld a[z irányító testület] fenntartó részére. A költségvetési szervként működő 
felsőoktatási intézmény éves költségvetési beszámolóját független könyvvizsgálóval kell jóváha-
gyatni, ha a felsőoktatási intézmény tárgyévi költségvetése meghaladja a tízmilliárd forintot, illetve 
abban az esetben, ha a saját bevétele eléri az összes forrásainak harminc százalékát.” 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (154. sz. jav. - 24.§ ), 168. (155. sz. jav. - 27.§ (1) ), 
170. (155. sz. jav. - 27.§ (3) ), 174. (155. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 178. (155. sz. jav. - 27.§ (6) ), 183. (155. sz. jav. - 27.§ (7) ), 185. (155. 

sz. jav. - 27.§ (10) ), 188. (155. sz. jav. - 27.§ (12) ), 193. (294. sz. jav. - 28.§ (1) f) ), 194. (295. sz. jav. - 28.§ (1) j) ), 202. (299. sz. jav. - 

29.§ (6) ), 210. (158. sz. jav. - 29.§ (8) ), 424. (269. sz. jav. - 111.§ (1) ), 432. (271. sz. jav. - 113.§ (1) ), 441. (273. sz. jav. - 115.§ (3) ), 
444. (272. sz. jav. - 115.§ (8) ), 445. (276. sz. jav. - 115.§ (10) ), 463. (279. sz. jav. - 121.§ (4) ), 487. (280. sz. jav. - 137.§ (3) ), 555. 
(289. sz. jav. - 154.§ (2) ), 559. (288. sz. jav. - 154.§ (4) ), 564. (291. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/278. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 460.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Gusztos Péter és dr. Balogh Miklós képvise-
lők a törvényjavaslat 120. § (6) bekezdés módosítását javasolják: 
 

 

 A T/15267/367. számon beterjesztett módosító javaslatot előterjesztője az Oktatási bizottság 
ülésén visszavonta. 
 

 461.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, 
Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 121. § (1) bekezdés elhagyását java-
solják:   
 

„[(1) Az állami felsőoktatási intézmény — a saját bevételéből és tulajdonában lévő va-
gyonával — a Kormány hozzájárulása nélkül létesíthet g”azdálkodó szervezetet, illetve ezek-
ben részesedést szerezhet, feltéve, hogy a vagyoni hozzájárulásnak nem része kincstári va-
gyon.]” 

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
 

tozik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/456. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 462.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 121. § (4) bekezdés elhagyását javasol-
ják:   
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„(4) [Az állami felsőoktatási intézmény rektora évente jelentést készít az irányító testület ré-
szére a felsőoktatási intézmény által alapított vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet 
működéséről. A jelentés alapján az irányító testület dönt a gazdálkodó szervezet további mű-
ködtetéséről, illetve a vagyonvesztés elkerülését célzó lépésekről.]” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/232. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

    

 

, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 463.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 121. § (4) bekezdés módosítását

 

 ja-
vasolják:   
 
„(4) Az állami felsőoktatási intézmény rektora évente jelentést készít a[z irányító testület] fenntar-
tó részére a felsőoktatási intézmény által alapított vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet 
működéséről. [A jelentés alapján az irányító testület dönt a gazdálkodó szervezet további mű-
ködtetéséről, illetve a vagyonvesztés elkerülését célzó lépésekről.]” 

 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (154. sz. jav. - 24.§ ), 168. (155. sz. jav. - 27.§ (1) ), 
170. (155. sz. jav. - 27.§ (3) ), 174. (155. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 178. (155. sz. jav. - 27.§ (6) ), 183. (155. sz. jav. - 27.§ (7) ), 185. (155. 

sz. jav. - 27.§ (10) ), 188. (155. sz. jav. - 27.§ (12) ), 193. (294. sz. jav. - 28.§ (1) f) ), 194. (295. sz. jav. - 28.§ (1) j) ), 202. (297. sz. jav. - 

29.§ (6) ), 210. (158. sz. jav. - 29.§ (8) ), 424. (269. sz. jav. - 111.§ (1) ), 432. (271. sz. jav. - 113.§ (1) ), 441. (273. sz. jav. - 115.§ (3) ), 
444. (272. sz. jav. - 115.§ (8) ), 445. (276. sz. jav. - 115.§ (10) ), 459. (278. sz. jav. - 120.§ (6) ), 487. (280. sz. jav. - 137.§ (3) ), 555. 
(289. sz. jav. - 154.§ (2) ), 559. (288. sz. jav. - 154.§ (4) ), 564. (291. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/279. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 464.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 122. § (2) bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(2) Az állami felsőoktatási intézmény vagyonkezelésében lévő kincstári vagyon elidegeníté-
séhez való hozzájárulás nem tagadható meg, ha az ingatlan értékesítéséből származó bevételt a fel-
sőoktatási intézmény alapfeladataihoz kapcsolódó felújítási, beruházási és egyéb fejlesztési célra 
fordítják. Az állami felsőoktatási intézmények kezelésében lévő kincstári vagyonba tartozó ingatla-
nok értékesítéséből származó bevételnek [—] a köztartozások és az ingatlan-elidegenítés költségei-
nek kiegyenlítését követően fennmaradó rész[ét]e [—] a felsőoktatási intézmény alapfeladataihoz 
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kapcsolódó felújítási, beruházási, - beleértve a PPP (az állami és a magánszektor közötti fejlesztési, 
illetve szolgáltatási együttműködés, Public Private Partnership program) keretében megvalósuló fej-
lesztések törlesztő részleteit[,] is - célra használható fel.” 
    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/528. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 465.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 124. § módosítását 
javasolják:   
 
„124. § Az állami felsőoktatási intézmények tekintetében az államháztartásról szóló törvény (a to-
vábbiakban: Áht.) [18/C. § (7) bekezdését, ]92. §-ának (2) bekezdését[, 95. §-a (2) bekezdésének 
a) pontját] nem kell alkalmazni. [Az Áht. 100. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontját az e tör-
vényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.]” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/484. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

    

, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 466.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 125. § (7) bekezdés 
módosítását javasolják:   
 
„(7) A kollégiumban az alapszolgáltatáson felüli további szolgáltatásokért a térítési és juttatási sza-
bályzatban meghatározott esetben és mértékben kérhető térítési díj.” 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/498. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 467.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 126. § (1) bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(1) Ha a hallgató költségtérítéses képzésben vesz részt, a 125. § (1)—(2) bekezdésében meg-
határozott ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokért költségtérítést, a (3) bekezdésben meghatá-
rozott szolgáltatásokért térítési díjat kell fizetnie. A költségtérítés és a térítési díj megállapításának 
és módosításának rendjét a [támogatási és] térítési és juttatási szabályzatban kell meghatározni. A 
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[támogatási és] térítési és juttatási szabályzat alapján a hallgató és a felsőoktatási intézmény megál-
lapodásban rögzíti a költségtérítés és a térítési díj összegét. A költségtérítés mértékét a felvételi tá-
jékoztatóban közzé kell tenni. Az e bekezdésben foglaltak a diákotthoni térítési díj megállapítására 
nem terjednek ki. A diákotthoni térítési díj mértékében a felek szabadon állapodnak meg.” 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/522. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 468.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 126. § (2) bekezdés módosítását java-
solja:   
 

„(2) A költségtérítés összegét a felsőoktatási intézmény — a képzéssel kapcsolatos valameny-
nyi ráfordításra tekintettel — határozza meg, [azzal a megkötéssel] úgy, hogy annak összege [nem 
lehet kevesebb, mint a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy hallgatóra jutó hánya-
dának ötven százaléka.] nem lehet több, mint a szakmai feladatokra számított folyó kiadások egy 
hallgatóra jutó hányada. A felsőoktatási intézmény által az adott tanévre magállapított költségtéríté-
si díj a következő tanévekben legfeljebb csak az infláció mértékével növelhető . Ha a hallgató az 56. 
§ (2) bekezdése alapján nem jogosult a jogszabályon alapuló juttatás, kedvezmény, szolgáltatás 
igénybe vételére, a költségtérítés összege nem lehet kevesebb, mint a szakmai feladatra számított 
folyó kiadások egy hallgatóra jutó hányada. Vissza kell fizetni a befizetett költségtérítés szervezeti 
és működési szabályzatban meghatározott arányos részét, ha a hallgató a képzési időszak megkez-
dése előtt bejelenti, hogy megszünteti vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát.” 
    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/188. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 469.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 126. § (4) bekezdés elhagyását javasolja:   
 

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/408. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

„[(4) A felsőoktatási intézmény megállapodhat gazdálkodó szervezettel, hogy az általa megje-
lölt személyekkel hallgatói jogviszonyt létesít. Ilyen megállapodás alapján hallgatói jogviszony 
azzal létesíthető, aki egyébként az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelel. A meg-
állapodásban ki kell kötni, hogy a hallgatók képzésével kapcsolatos valamennyi költséget a 
gazdálkodó szervezet fizeti ki.]” 
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 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 470.  Molnár József és Tatai-Tóth András képviselők a törvényjavaslat 127. § (1) bekez-
dés módosítását javasolják:   
 
„(1) A felsőoktatási intézmény működéséhez szükséges fedezetet a fenntartó által biztosított és az 
államháztartás alrendszereiből származó támogatás, átvett pénzeszköz és államháztartáson kívüli 
forrásból származó bevételei biztosítják. A felső[oktatás]fokú szakképzés költségeihez hozzájárul-
hat a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi 
LXXXVI. törvény alapján a szakképzési hozzájárulásra kötelezett.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/339. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

 

, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 471.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 127. § (2) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 
„(2) Az éves költségvetésről szóló törvény állapítja meg azt az összeget, amelynek figyelembevéte-
lével, az e törvényben foglaltak szerint a Kormány meghatározza a felsőoktatási intézmények mű-
ködéséhez biztosított normatív támogatás rendszerét. A felsőoktatási intézmény részére pályázati 
úton[, valamint megállapodás alapján] is adható támogatás.” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/36. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

    

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 472.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 127. § (3) bekezdés kiegészítését java-
solja a következő új f) pont  felvételével:   

 

 
/(3) A normatív költségvetési támogatás lehet/ 

„f) könyvtári, közgyűjteményi feladatellátáshoz nyújtott”
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 473. (189. sz. jav. - 127.§ (3) újg) ), pontjában foglal-

/támogatás. A központi költségvetésből biztosított normatív költségvetési támogatásra — a d) 
pontban meghatározott normatív költségvetési támogatás kivételével — a felsőoktatási intézmények 
azonos feltételek alapján válnak jogosulttá. Az e bekezdésben meghatározott jogcímek — az a) és 
e) pontban meghatározott jogcímek kivételével — nem jelentenek felhasználási kötöttséget./ 
    
 

takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/189. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 473.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 127. § (3) bekezdés kiegészítését java-
solja a következő új g) pont  felvételével:   

 

 
/(3) A normatív költségvetési támogatás lehet/ 

„g) kutatási nagyberendezések fenntartásához nyújtott”
 

/támogatás. A központi költségvetésből biztosított normatív költségvetési támogatásra — a d) 
pontban meghatározott normatív költségvetési támogatás kivételével — a felsőoktatási intézmények 
azonos feltételek alapján válnak jogosulttá. Az e bekezdésben meghatározott jogcímek — az a) és 
e) pontban meghatározott jogcímek kivételével — nem jelentenek felhasználási kötöttséget./ 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 472. (189. sz. jav. - 127.§ (3) újf) ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/189. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

 

, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 474.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 128. § (1) bekezdés kiegészítését javasol-
ja a következő új i) pont  felvételével:   
 

 
/(1) A pályázati úton adható támogatás lehet különösen:/ 
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„i) hungarológiai vonatkozású tárgyak (néprajz, magyar őstörténet, régészet, nyelvészet,magyar 
művészet, népdal és népzene) oktatására,”
 
/nyújtott támogatás. Az e bekezdésben szabályozott költségvetési hozzájárulás elosztása pályázat 
útján történik. A pályázatot a felsőoktatási intézmény vezetője vagy a diákotthon fenntartója nyújt-
hatja be./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelemszerűen 
változik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/45. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 475.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 128. § (1) bekezdés kiegészítését javasolják a követ-
kező új n) pont  felvételével:   
 

 
/(1) A pályázati úton adható támogatás lehet különösen:/ 

„n) tehetséggondozó tevékenységéhez” 
 
/nyújtott támogatás. Az e bekezdésben szabályozott költségvetési hozzájárulás elosztása pályázat 
útján történik. A pályázatot a felsőoktatási intézmény vezetője vagy a diákotthon fenntartója nyújt-
hatja be./ 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/517. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 476.  Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 128. § (5) bekezdés módosítását java-
solják:   
 

„(5) A Magyar Akkreditációs Bizottság működéséhez a 127. § (3) bekezdés b)—d) pontjában 
meghatározott jogcímen biztosított támogatások együttes összegének kettő ezrelékét, a Felsőoktatá-
si és Tudományos Tanács működéséhez a 127. § (3) bekezdés b)—d) pontjában meghatározott jog-
címen biztosított támogatások együttes összegének [hét tized]héttized ezrelékét kell megtervezni.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/488. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 477.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 128. § (6) bekezdés módosítását javasolja:   
 

„(6) Az e §-ban szabályozott pályázatok benyújtásának feltételeit és rendjét a Kormány hatá-
rozza meg, azzal a megkötéssel, hogy a kis létszámú szakokra járó hallgatók együttes létszáma nem 
haladhatja meg a felsőoktatási intézmények hallgatói létszámának öt százalékát. A kis létszámú 
szakokra a költségvetési hozzájárulásra való jogosultságot adott felsőoktatási intézmény tekinteté-
ben öt—nyolc évre kell biztosítani.Pályázati úton támogatás nyújtható azon egyesületi vagy alapít-
ványi formában működő tehetséggondozó műhelyek számára is, amelyek a minőségi képzést, a ki-
emelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, a közéleti szerepvállalás, a kulturált életvitel, az 
egészséges életmód elsajátítását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi 
feltételeinek megteremtését kívánják előmozdítani, és amelyek munkájában részt vesz legalább egy 
professzor, továbbá minősített kutatók, illetve fiatal tanárok, doktoranduszok. A pályázatot a tehet-
séggondozó műhely szervezeti és működési szabályzata szerint meghatározott személy nyújtja be.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 552. (411. sz. jav. - 153.§ (1) 20. ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/411. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 478.  Karsai Péter és dr. Gémesi György képviselők a törvényjavaslat 129. § (3) bekez-
dés a) pont módosítását javasolják:   

 

 
„(3) A hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatás összegét oly módon kell meghatározni, hogy 

a) a hallgatói ösztöndíj-támogatás megállapításához rendelkezésre álló, tíz hónapra számított össze-
ge érintett hallgatónként nem lehet kevesebb, mint a költségvetési évet megelőző [második évre 
számított és a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) által közzétett nemzet-
gazdasági bruttó havi  átlagkereset nulla egész nyolctizedszerese] év utolsó munkanapján érvé-
nyes legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) kétszerese,” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/320. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
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- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 479.  Karsai Péter és dr. Gémesi György képviselők a törvényjavaslat 129. § (4) bekez-
dés elhagyását javasolják:   
 
„(4) [A diákotthon fenntartója, amennyiben a felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás 
alapján államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató elhelyezését biztosítja, jogosulttá 
válik a kollégiumi normatív támogatásnak megfelelő összegű támogatásra. A támogatást az 
oktatási miniszterrel kötött megállapodás alapján kapja meg.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/321. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 480.  Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály és 
Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 129. § (4) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(4) A diákotthon fenntartója, amennyiben a felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alap-
ján államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató elhelyezését biztosítja, jogosulttá válik a 
kollégiumi normatív támogatásnak megfelelő összegű támogatásra. A támogatást az oktatási mi-
niszterrel kötött megállapodás alapján kapja meg. . Az egyházi jogi személy fenntartásában működő 
kollégiumok esetén az oktatási miniszterrel történő mejzállapodásnak nem feltétele a felsőoktatási 
intézménnyel kötött megállapodás” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/471. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 481.  Karsai Péter és dr. Gémesi György képviselők a törvényjavaslat 130. § (6) bekez-
dés módosítását javasolják:   
 
„(6) A hallgató akkor jogosult a (5) bekezdésben meghatározott ösztöndíjra, ha külföldi tanulmá-
nyait a felsőoktatási intézmény hozzájárulásával kezdte meg. A felsőoktatási intézmény a tanulmá-
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nyi szabályzatában határozza meg azokat a feltételeket, amelyek megléte esetén hozzájárul a kül-
földi tanulmányokhoz, azzal a megkötéssel, hogy amennyiben a hallgató az alapképzésben folytatja 
tanulmányait, akkor kaphat ösztöndíjat, ha a kreditek legalább hatvan százalékát már teljesítette. Az 
ösztöndíj éves összege nem lehet kevesebb, mint a hallgatói ösztöndíj támogatás háromszorosa. [A 
felsőoktatási intézmény évenként megtervezi költségvetésében az ösztöndíjalapot.] Az ösztön-
díj alapját az Oktatási Minisztérium külön e célból létrehozott előirányzatából kell fedezni .” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/319. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 482.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 131. § módosítását javasolja:   
 
„131. § (1) A tudományos célú támogatás a felsőoktatási intézményekben folyó képzéssel össze-
függő kutatás céljait szolgálja. A tudományos célú támogatás jogcímen rendelkezésre álló összeg 
nem lehet kevesebb, mint az adott évben a képzési támogatás teljes összegének [ötven] hetven szá-
zaléka.  
 

 

(2) [A tudományos célú támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a felsőoktatá-
si intézmény milyen kutatási eredményeket ért el, és az e feladatok támogatására rendelkezés-
re álló összeg ötven százalékát ennek figyelembevételével kell a felsőoktatási intézmények kö-
zött elosztani. 

(3) A (2) bekezdés alapján felosztásra kerülő összeg után fennmaradó összeget a felsőok-
tatási intézményben munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban oktatói és kutatói 
munkakörben foglalkoztatottak — ideértve az államilag támogatott képzésben részt vevő 
doktorandusz hallgatókat is — létszáma és teljesítménye alapján kell elosztani a felsőoktatási 
intézmények között.]  A tudományos célú támogatást a felsőoktatási intézményben munkavi-
szonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban oktatói és kutatói munkakörben foglalkoztatottak - 
ideértve az államilag támogatott képzésben részt vevő doktorandusz hallgatókat is - létszáma és tel-
jesítménye alapján kell elosztani a felsőoktatási intézmények között. A figyelembe vehető oktatói, 
kutatói létszámot a 84. § (5) bekezdésében foglaltak szerint kell meghatározni. 

    

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 
[(4) A tudományos célú támogatás számításának, elosztásának, igénylésének, a felsőoktatási 
intézmények kutatási eredményeinek értékelése és annak alapján történő rangsorolásának a 
rendjét a Kormány határozza meg.]” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/190. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 483.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 131. § (3) bekezdés 
módosítását javasolják:   
 

„(3) A (2) bekezdés alapján [felosztásra kerülő] felosztandó összeg után fennmaradó össze-
get a felsőoktatási intézményben munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban oktatói és 
kutatói munkakörben foglalkoztatottak — ideértve az államilag támogatott képzésben részt vevő 
doktorandusz hallgatókat is — létszáma és teljesítménye alapján kell elosztani a felsőoktatási in-
tézmények között. A figyelembe vehető oktatói, kutatói létszámot a 84. § (5) bekezdésében foglal-
tak szerint kell meghatározni.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/233. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 484.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 132. § (1) bekezdés módosítását java-
solja:   
 
„(1) A fenntartói támogatás jogcímen rendelkezésre álló összeg nem lehet kevesebb, mint az adott 
évben a képzési támogatás teljes összegének [ötven] hetven százaléka.” 
    

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/191. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 485.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 1. alfejezet 137. § 
(1) bekezdés módosítását javasolják:   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 
„(1) Ha a felsőoktatási intézményt nem az állam, illetve nem a helyi önkormányzat, továbbá 

nem országos kisebbségi önkormányzat tartja fenn (a továbbiakban az e bekezdésben felsoroltak — 
az egyházi jogi személy kivételével — együtt: magán felsőoktatási intézmények), vallási, illetve vi-
lágnézeti tekintetben elkötelezett intézményként is működhet, és a képzési programjába beépítheti a 
vallási, világnézeti elkötelezettségnek megfelelő filozófiai, etikai, kulturális ismereteket. A magán 
felsőoktatási intézmény [— feltéve, hogy a képzéshez nem vesz igénybe költségvetési támogatást 
—] a jelentkezés elfogadásának előfeltételeként kikötheti valamely vallás, világnézet elfogadását és 
annak igazolását.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/472. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 486.  Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 1. alfejezet 137. § (1) bekezdés módosí-
tását javasolják:   
 

„(1) Ha a felsőoktatási intézményt nem az állam[, illetve nem a helyi önkormányzat, továb-
bá nem országos kisebbségi önkormányzat] tartja fenn (a továbbiakban az e bekezdésben felso-
roltak — az egyházi jogi személy kivételével — együtt: magán felsőoktatási intézmények), vallási, 
illetve világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként is működhet, és a képzési programjába 
beépítheti a vallási, világnézeti elkötelezettségnek megfelelő filozófiai, etikai, kulturális ismerete-
ket. A magán felsőoktatási intézmény — feltéve, hogy a képzéshez nem vesz igénybe költségvetési 
támogatást — a jelentkezés elfogadásának előfeltételeként kikötheti valamely vallás, világnézet el-
fogadását és annak igazolását.” 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/193. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 487.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. alfejezet 137. § (3) bekezdés elha-
gyását javasolják:   
 

„(3) [Ha a magán felsőoktatási intézményben nem hozzák létre az irányító testületet, a 
rektor látja el a szenátus elnöki feladatokat, az irányító testület hatásköreit pedig — ha e tör-
vény másképp nem rendelkezik — a fenntartó látja el. Ha a szenátus elnöki feladatait a rektor 
látja el, a személyével kapcsolatos ügyekben nem szavazhat, és a döntés érvényességéhez szük-
séges szavazati arány kiszámításánál figyelmen kívül kell hagyni.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (154. sz. jav. - 24.§ ), 168. (155. sz. jav. - 27.§ (1) ), 
170. (155. sz. jav. - 27.§ (3) ), 174. (155. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 178. (155. sz. jav. - 27.§ (6) ), 183. (155. sz. jav. - 27.§ (7) ), 185. (155. 

sz. jav. - 27.§ (10) ), 188. (155. sz. jav. - 27.§ (12) ), 193. (294. sz. jav. - 28.§ (1) f) ), 194. (295. sz. jav. - 28.§ (1) j) ), 202. (299. sz. jav. - 

29.§ (6) ), 210. (158. sz. jav. - 29.§ (8) ), 424. (269. sz. jav. - 111.§ (1) ), 432. (271. sz. jav. - 113.§ (1) ), 441. (273. sz. jav. - 115.§ (3) ), 
444. (272. sz. jav. - 115.§ (8) ), 445. (276. sz. jav. - 115.§ (10) ), 459. (278. sz. jav. - 120.§ (6) ), 463. (279. sz. jav. - 121.§ (4) ), 555. 
(289. sz. jav. - 154.§ (2) ), 559. (288. sz. jav. - 154.§ (4) ), 564. (291. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 488.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. alfejezet 137. § (3) bekezdés módosí-
tását javasolják:   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 
„(3) Ha a magán felsőoktatási intézményben [nem hozzák létre az irányító testületet,] a rek-

tor látja el a szenátus elnöki feladatokat[, az irányító testület hatásköreit pedig — ha e törvény 
másképp nem rendelkezik — a fenntartó látja el. Ha a szenátus elnöki feladatait] A rektor [lát-
ja el,] a személyével kapcsolatos ügyekben nem szavazhat, és a döntés érvényességéhez szükséges 
szavazati arány kiszámításánál figyelmen kívül kell hagyni.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/192. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 489.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, 
Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. alfejezet 137. § (3) bekezdés módo-
sítását javasolják:   
 

„(3) Ha a magán felsőoktatási intézményben nem hozzák létre a[z irányító testületet] fenn-
tartói tanácsot, a rektor látja el a szenátus elnöki feladatokat, a[z irányító testület] fenntartói tanács 
hatásköreit pedig — ha e törvény másképp nem rendelkezik — a fenntartó látja el. Ha a szenátus 
elnöki feladatait a rektor látja el, a személyével kapcsolatos ügyekben nem szavazhat, és a döntés 
érvényességéhez szükséges szavazati arány kiszámításánál figyelmen kívül kell hagyni.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 
401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) ), 433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. 
(275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. (277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 496. (235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. 

jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. jav. - 147.§ 13. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/234. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 490.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. alfejezet 137. § (5) bekezdés elhagyá-
sát javasolják:   
 

„[(5) A (3)—(4) bekezdésben foglaltakat a helyi önkormányzat, illetve az országos ki-
sebbségi önkormányzat által fenntartott felsőoktatási intézmény tekintetében is alkalmazni 
kell.]” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/194. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 491.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, dr. Vastagh Pál és dr. 
Magda Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. alfejezet 138. § (1) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 

„(1) A magán felsőoktatási intézmény a 4. §-ban meghatározott feladatok szerinti tevékenysé-
get folytathat, ennek megvalósítása érdekében — e törvényben és a Kormány által 2005. szeptem-
ber 30-ig meghatározottak szerint — gazdálkodik (a továbbiakban: magán felsőoktatási intézmény 
gazdálkodási rendje). A magán felsőoktatási intézmény alapító okiratában fel kell tüntetni, hogy te-
vékenységét közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézményként vagy vállalkozásként 
végzi.” 

 A módosító javaslatot: 

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/357. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 492.  Kuzma László és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 1. alfejezet 138. § 
(3) bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(3) A magán felsőoktatási intézmények tekintetében a [121. § (1)—(5) bekezdésében, a 
122—123.]120-123. §-ban foglaltakat akkor kell alkalmazni, ha a felsőoktatási intézmény alapító 
okirata eltérően nem rendelkezik. Az alapító okiratban a fenntartó meghatározhatja, hogy a felsőok-
tatási intézmény által elért eredmény milyen módon kerül felosztásra, továbbá a fenntartó milyen 
módon részesedik abból. A magán felsőoktatási intézmények tekintetében az állami felsőoktatási 
intézmények állampapír vásárlására, kincstári számla vezetésére vonatkozó korlátozó rendelkezése-
ket nem kell alkalmazni.” 

 A módosító javaslatot: 

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/485-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 493.  Kuzma László és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 1. alfejezet 138. § 
(8) bekezdés elhagyását javasolják:   
 
„[(8) A magán felsőoktatási intézmény olyan kötelezettségeiért, amelyek teljesítéséhez vagyona 
nem elégséges, a fenntartó kezesként felel.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 494. (485-2. sz. jav. - 138.§ (9) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/485-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 494.  Kuzma László és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 1. alfejezet 138. § 
(9) bekezdés elhagyását javasolják:   
 
„[(9) Ha a magán felsőoktatási intézmény jogutód nélkül szűnik meg, jogai és kötelezettségei a 
fenntartóra szállnak.]” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 493. (485-2. sz. jav. - 138.§ (8) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/485-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 495.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 140. § (1) bekezdés módosítását ja-
vasolják:   
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„(1) A katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézményekben a[z irányító testület létreho-
zása nem kötelező. A] fenntartót megillető jogosítványokat [— ha irányító testületet nem hoznak 
létre —] a honvédelmi miniszter, illetve a belügyminiszter gyakorolja. [A honvédelmi miniszter és 
a belügyminiszter az irányító testület egyes jogosítványait a felsőoktatási intézményre átru-
házhatja.] A katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézmények költségvetési támogatását a Hon-
védelmi Minisztérium, illetőleg a Belügyminisztérium költségvetésében kell megtervezni.” 
    

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/281. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 496.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 140. § (1) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 

„(1) A katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézményekben a[z irányító testület] fenntar-
tói tanács létrehozása nem kötelező. A fenntartót megillető jogosítványokat — ha [irányító testüle-
tet] fenntartói tanácsot nem hoznak létre — a honvédelmi miniszter, illetve a belügyminiszter gya-
korolja. A honvédelmi miniszter és a belügyminiszter a[z irányító testület] fenntartói tanács egyes 
jogosítványait a felsőoktatási intézményre átruházhatja. A katonai és a rendvédelmi felsőoktatási 
intézmények költségvetési támogatását a Honvédelmi Minisztérium, illetőleg a Belügyminisztérium 
költségvetésében kell megtervezni.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. 
(119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 101. (117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) 

), 176. (132. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. 
(99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 209. (99. sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 

78.§ (3) ), 363. (102. sz. jav. - 78.§ (8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 
425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) ), 433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. 
(277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 489. (234. sz. jav. - 137.§ (3) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. 

jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. jav. - 154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/235. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 497.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 141. § (1) bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(1) Az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemek (a továbbiakban: egészség-
ügyi felsőoktatási intézmény) részt vesznek az egészségügyi ellátásban, e célból egészségügyi szol-
gáltatót létesítenek és tartanak fenn, vagy egészségügyi szolgáltatóval társulnak. Az egészségügyi 
felsőoktatási intézmény gyakorlati képzés céljából az egészségügyi szolgáltatóval megállapodhat 
oktató kórházi, szakrendelési, gyógyszerészeti feladatok ellátására. Az egészségügyi felsőoktatási 
intézmény — külön törvényben meghatározottak szerint — ellátja az igazságügyi szakértői tevé-
kenységet. Ha a felsőoktatási intézmény nem egészségügyi felsőoktatási intézmény, azonban részt 
vesz az egészségtudományi képzésben, az e bekezdésben foglaltakat a gyakorlati képzés megszer-
vezése tekintetében alkalmazni kell.” 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/381. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 498.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 141. § (8) bekezdés módosítását ja-
vasolják:   
 

„(8) Az egészségügyi felsőoktatási intézményben — ha centrum nem jön létre — az egész-
ségügyi szolgáltatás irányításáért felelős magasabb vezetői megbízással rendelkező vezetőt a szer-
vezeti és működési szabályzatban kell meghatározni (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltatásért 
felelős vezető). Az egészségügyi szolgáltatásért felelős vezető önállóan irányítja az egészségügyi 
szolgáltatás megszervezését, e feladatok tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.  Ha az 
egészségügyi szolgáltatásért felelős vezető nem a rektor, feladatait, kötelezettségeit és kötelezett-
ségvállalási jogosultságát a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni. Az egészség-
ügyi szolgáltatásért felelős vezető tanácskozási joggal részt vehet a[z irányító testület] fenntartói 
tanács ülésén. A[z irányító testület] fenntartói tanács jogosítványai az egészségügyi szolgáltató te-
vékenységre nem terjednek ki.” 

 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. 
(119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 101. (117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) 

), 176. (132. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. 
(99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 209. (99. sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 

78.§ (3) ), 363. (102. sz. jav. - 78.§ (8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 
425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) ), 433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. 
(277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 489. (234. sz. jav. - 137.§ (3) ), 496. (235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. 

jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. jav. - 154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/245. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
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- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 499.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 141. § (8) bekezdés módosítását ja-
vasolják:   
 

„(8) Az egészségügyi felsőoktatási intézményben — ha centrum nem jön létre — az egész-
ségügyi szolgáltatás irányításáért felelős magasabb vezetői megbízással rendelkező vezetőt a szer-
vezeti és működési szabályzatban kell meghatározni (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltatásért 
felelős vezető). Az egészségügyi szolgáltatásért felelős vezető önállóan irányítja az egészségügyi 
szolgáltatás megszervezését, e feladatok tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.  Ha az 
egészségügyi szolgáltatásért felelős vezető nem a rektor, feladatait, kötelezettségeit és kötelezett-
ségvállalási jogosultságát a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni. [Az egészség-
ügyi szolgáltatásért felelős vezető tanácskozási joggal részt vehet az irányító testület ülésén. 
Az irányító testület jogosítványai az egészségügyi szolgáltató tevékenységre nem terjednek 
ki.]” 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/282. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 500.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 141. § (10) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(10) Ha a felsőoktatási intézmény orvos- és egészségtudományi képzést kíván folytatni, az [re-
gisztrációs központ] oktatási miniszter beszerzi az Egészségügyi Minisztérium szakhatósági véle-
ményét. A szakhatósági véleményt hatvan napon belül kell elkészíteni. Az [regisztrációs központ] 
oktatási miniszter a szakhatósági véleménytől nem térhet el.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254. (167. sz. jav. - 37.§ (8) ), 255. (167. sz. jav. - 37.§ (9) ), 
256. (168. sz. jav. - 38.§ ), 408. (183. sz. jav. - 103.§ (1) a) ac) ), 412. (142. sz. jav. - 105.§ (4) ), 414. (184. sz. jav. - 106.§ (1) ), 415. 
(184. sz. jav. - 106.§ (2) ), 420. (185. sz. jav. - 107.§ ), 421. (186. sz. jav. - 108.§ (5) ), 563. (204. sz. jav. - 156.§ (1) ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/195. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 501.  Dr. Tompa Sándor, Nagy Nóra és Nyakó István képviselők a törvényjavaslat 141. § 
kiegészítését javasolják a következő új (11) bekezdés  felvételével:   
 
„(11) Egyetem, egészségtudományi képzési ágban, egyetemi oktató kórházakkal történt együttmű-
ködési megállapodás alapján két-, vagy több szakon alap- és mesterképzést folytathat.” 
    

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/331. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 502.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, 
Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 142. § (2) bekezdés módosítását java-
solják:   
 
„(2) Az egészségtudományi centrum élén elnök áll, aki magasabb vezetői megbízás keretében végzi 
munkáját. Az elnök megválasztásának rendjét a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatá-
rozni. Az elnök képviseli az egészségtudományi centrumot. A centrum vezetője ellátja a 141. § (8) 
bekezdésében meghatározott vezetői feladatait is. Az egészségügyi centrumot illetően az egyetemet 
a centrum vezetője képviseli. A centrum vezetője tanácskozási joggal részt vehet a[z irányító testü-
let] fenntartói tanács ülésén. A centrum vezetője gyakorolja a 141. § (2), (5)-(6) bekezdésében 
meghatározott feladatok ellátását szolgáló előirányzatok felett a rendelkezési jogot.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. 
(119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 101. (117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) 

), 176. (132. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. 
(99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 209. (99. sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 

78.§ (3) ), 363. (102. sz. jav. - 78.§ (8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 
425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) ), 433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. 
(277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 489. (234. sz. jav. - 137.§ (3) ), 496. (235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 515. (239. sz. 

jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. jav. - 154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/236. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 503.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Kár-
oly, Sági József, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 142. § (2) bekezdés 
módosítását javasolják:   
 
„(2) Az egészségtudományi centrum élén elnök áll, aki magasabb vezetői megbízás keretében végzi 
munkáját. Az elnök megválasztásának rendjét a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatá-
rozni. Az elnök képviseli az egészségtudományi centrumot. A centrum vezetője ellátja a 141. § (8) 
bekezdésében meghatározott vezetői feladatait is. Az egészségügyi centrumot illetően az egyetemet 
a centrum vezetője képviseli. [A centrum vezetője tanácskozási joggal részt vehet az irányító 
testület ülésén.] A centrum vezetője gyakorolja a 141. § (2), (5)-(6) bekezdésében meghatározott 
feladatok ellátását szolgáló előirányzatok felett a rendelkezési jogot.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/283. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 504.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 143. § (2) bekezdés 
módosítását javasolják:   
 
„(2) Az agrártudományi centrum közreműködik az ágazati kutató-fejlesztő, innovációs tevékenység, 
a területi szaktanácsadás, az agrártovábbképzés, a gyakorlati képzés feladatainak ellátásában, 
amelyhez a feladatarányos költségvetési támogatást a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisz-
térium fejezetében az [agrár ágazatnak]agrárágazatnak előirányzott nemzeti költségvetésből finan-
szírozott forrásai között elkülönítetten kell megtervezni oly módon, hogy ez az összeg ne legyen 
kevesebb, mint az e fejezet előző évi fejezeti kezelésű előirányzatainak egy százaléka.” 
    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/499. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 505.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 144. § (3) bekezdés 
módosítását javasolják:   
 

„(3) A táncművészeti képzési ágban a felsőfokú tanulmányok a középiskolában folytatott ta-
nulmányok alatt, az érettségi vizsgát megelőzően is megkezdhetők[,] oly módon, hogy a tanulói 
jogviszony mellett a felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszony jön létre. A hallgató egyidejű-
leg sajátítja el az érettségi vizsga letételéhez szükséges követelményeket és a művészeti képzés kö-
vetelményeit. Az e bekezdésben szabályozott hallgatók tekintetében alkalmazni kell a Munka Tör-
vénykönyve 129/A. §-ának (2)—(6) bekezdését is.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/501. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 506.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 145. § (6) bekezdés elhagyását javasolja:   
 
[„(6) Tanári szakképzettség csak mesterképzésben szerezhető.”] 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/44. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 507.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 145. § (6) bekezdés módosítását ja-
vasolják:   
 
„(6) Tanári szakképzettség csak egységes és osztatlan [mester]képzésben szerezhető. „ 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 509. (103. sz. jav. - 145.§ (7) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 508.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 145. § (7) bekezdés elhagyását javasol-
ja:   
 
„[(7) A Kormány határozza meg a pedagógusképzésben az alap- és mesterképzés szakjait, to-
vábbá a mesterképzés szakosodási rendszerének általános szabályait. Az oktatási miniszter 
rendeletben határozza meg a tanári mesterség képzési és kimeneti követelményeit.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 



- 228 - 

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/447. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 509.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 145. § (7) bekezdés módosítását ja-
vasolják:   
 
„(7) A Kormány határozza meg a pedagógusképzés[ben az alap- és mesterképzés]  szakjait[, to-
vábbá a mesterképzés szakosodási rendszerének általános szabályait]. Az oktatási miniszter 
rendeletben határozza meg a tanári mesterség képzési és kimeneti követelményeit.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 507. (103. sz. jav. - 145.§ (6) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 510.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 147. § módosítását javasolja:   
 
„147. § E törvény alkalmazásában: 

[1. doktori értekezés: a doktorjelölt által készített írásmű, alkotás vagy munka, amellyel 
a doktorjelölt — a doktori fokozatszerzési eljárás során — bizonyítja, hogy a fokozat köve-
telményeihez mért tudományos feladat önálló megoldásására képes, 

 

 

 

 
2. doktori iskola: a doktori képzés szervezett kerete, amely biztosítja a tudományos fokozat 
megszerzésére történő felkészítést, 

3. egészségügyi alkalmassági vizsgálat: orvosi vizsgálat, amelynek célja annak megállapítása, 
hogy az egyén testi adottságai és egészségi állapota alapján képes-e felkészülni a választott te-
vékenység ellátására, ennek során nem kerül-e veszélybe egészsége, 
 
4. évközi jegy: a hallgató évközi teljesítményének kifejezésére szolgáló érdemjegy, amely szor-
galmi időszakban a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott értékelési eljárás kere-
tében szerezhető, 

5. felmenő rendszer: képzés-szervezési elv, amely alapján az új vagy módosított tanulmányi és 
vizsgakövetelményt azoktól a hallgatóktól lehet megkövetelni, akik a bevezetését követően 
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kezdték meg a tanulmányaikat, illetve azoktól, akik azt megelőzően kezdték meg tanulmánya-
ikat, de választásuk alapján az új vagy módosított tanulmányi és vizsgakövetelmények alap-
ján készülnek fel, 
 
6. félév: öt hónapból álló oktatásszervezési időszak, 
 
7. felsőfokú szakképzés: felsőoktatási intézmények által végzett, hallgatói jogviszonyt eredmé-
nyező szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény alapképzésébe, és egyben az Orszá-
gos Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú szakmai képesítést ad, 
 

9. habilitáció: a tudományos fokozattal rendelkezők oktatói és előadói képességének, valamint 
tudományos teljesítményének megítélése, 

10. hátrányos helyzetű hallgató: az a hallgató, akit középfokú tanulmányai során családi kö-
rülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyer-
mekvédelmi támogatást folyósítottak, vagy állami gondozott volt, 

8. fogyatékossággal élő hallgató: az a hallgató, aki testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyaté-
kos, autista, pszichés fejlődési zavarai miatt a tanulási folyamatban tartósan és súlyosan aka-
dályozott (például: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus), 
 

 

 
11. honlapon való közzététel: az információnak a honlapon mindenki számára elérhető tarto-
mányban való közzététele, 
 
12. intézet: több tanszék tevékenységét összefogó vagy több tanszék feladatait ellátó szervezeti 
egység,] 
 
13. intézményi dokumentum: az alapító okirat, továbbá az e törvényben előírt szabályzatok, prog-
ramok, tervek, így a szervezeti és működési szabályzat, képzési program, irányító testület ügyrend-
je, intézményfejlesztési terv, hallgatói önkormányzat alapszabálya, kutatási-fejlesztési-innovációs 
stratégia, 
 
[14. kar: egy vagy több képzési területen, tudományterületen, művészeti ágban több, a képzési 
programban rögzített szakmailag összetartozó képzés oktatási és tudományos kutatási, illetve 
alkotó művészeti tevékenység feladatait ellátó szervezeti egység,] 
 
15. képesítési keret: a többciklusú képzés egyes végzettségi szintjeinek minden képzési területre 
vonatkozó általános jellemzői, 
 
15. képzésben érdekelt miniszter: a szakképzésről szóló törvényben meghatározott, szakképesítésért 
felelős miniszter, 
 
17. képzési ág: a képzési terület azon szakjainak összessége, amelyeknek a képzési tartalma a kép-
zés kezdeti szakaszában azonos, 
 
18. képzési és kimeneti követelmények: azoknak az ismereteknek, jártasságoknak, készségeknek, 
képességeknek (kompetencia) összessége, amelyek megszerzése esetén az adott szakon a végzettsé-
gi szintet és szakképzettséget igazoló oklevél kiadható, 
 
19. képzési idő: az előírt kreditek, a végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés megszerzésé-
hez szükséges, jogszabályban meghatározott idő, 
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20. képzési időszak: a képzési idő tagolása szorgalmi időszakra és a hozzá tartozó vizsgaidőszakra, 
 
21. képzési program: az intézmény komplex képzési dokumentuma, amely 
 
a) az alap- és mesterszak, valamint a szakirányú továbbképzési szak részletes képzési és tanulmányi 
követelményeit,  

[25. konzultáció: a felsőoktatási intézmény oktatója által a hallgató részére biztosított, a hall-
gató tanulmányaival kapcsolatos személyes megbeszélés lehetősége a felsőoktatási intézmény 
által meghatározott helyen, 

 

 

b) felsőfokú szakképzésben a szakképzési programot, továbbá  
c) a doktori képzés tervét  
 
tartalmazza, a képzés részletes szabályaival, így különösen a tantervvel, illetve az oktatási prog-
rammal és a tantárgyi programokkal, valamint az értékelési és ellenőrzési módszerekkel, eljárások-
kal és szabályokkal együtt, 
 
22. képzési terület: azoknak a szakoknak és képzési ágaknak kormányrendeletben meghatározott 
összessége, amelyek hasonló vagy részben megegyező képzési tartalommal rendelkeznek, 
 
23. kis létszámú szak: nemzetközi kötelezettségvállalás, kultúr- és oktatáspolitikai érdekek alapján 
indított képzés, amelynek éves államilag támogatott felvehető létszáma országosan nem haladja 
meg a húsz főt, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségi képzés, 
 
24. klinika: az az egészségügyi szolgáltató, amely közreműködik az orvosképzéssel összefüggő 
képzési és kutatási feladatok ellátásában, 
 

 
26. kredit: a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a tantervi 
egység vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározott ismeretek elsajátítá-
sához, a követelmények teljesítéséhez szükséges; egy kredit harminc tanulmányi munkaórát 
jelent,] 

27. mentor program: a képzésnek az a sajátos formája, amikor a hátrányos helyzetű hallgató felké-
szítéséhez, felkészüléséhez a felsőoktatási intézmény hallgatója, oktatója segítséget nyújt, 
 
[28. pályaalkalmassági vizsgálat: olyan képességvizsgálat, amelynek keretei között megállapít-
ják, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az egyéni képességekkel, tulajdonságokkal, ame-
lyek alkalmassá teszik a képzésben való részvételre, a megszerzett szakképzettségnek, szakké-
pesítésnek megfelelő tevékenység ellátására,] 

29. regionális központ: az egyesüléssel e törvényben meghatározottak szerint létrehozott fel-
sőoktatási intézménynek a székhelyén kívül — a jogelőd felsőoktatási intézmény székhelyén mű-
ködő — a felsőoktatási intézmény szervezeti egységeinek működését integráló egység, 
 
30. résztanulmányok folytatása: ha a hallgató másik felsőoktatási intézményben vendéghallgatói 
jogviszony keretében szerez kreditet, 
 
31. saját bevétel: az államháztartáson kívüli források (beleértve minden olyan az Európai Uniótól 
származó támogatást, amelyhez nem az állami költségvetésen keresztül jut a felsőoktatási intéz-
mény, továbbá a szakképzési hozzájárulási fizetési kötelezettség teljesítéseként elszámolt forrásokat 
is), valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból származó bevételek, 
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32. szak: valamely szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzési tartalom (ismeretek, jártassá-
gok, készségek) egységes rendszerét tartalmazó képzés, 

 

 

39. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató sze-
mélyes közreműködését igénylő foglalkozásokon való részvétel ideje (előadás, szeminárium, 
gyakorlat, konzultáció), 

40. tanszék: az a szervezeti egység, amely ellátja legalább egy tantárggyal összefüggésben a 
képzés, a tudományos kutatás, az oktatásszervezés feladatait, 

45. végbizonyítvány (abszolutórium): a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és — a 
nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével — más tanul-
mányi követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt 
kreditpontok kivételével a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok megszerzését 
igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmá-
nyi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett, 

 
33. szakirány: a szakképzettség részeként megszerezhető, speciális szaktudást biztosító képzés, 
 
34. szakképzettség: alapfokozattal vagy mesterfokozattal egyidejűleg megszerezhető, a szak és a 
szakirány tartalmával meghatározott, a szakma gyakorlására felkészítő szaktudás oklevélben történő 
elismerése, 
 

35. szakmai alkalmassági vizsga: a felsőoktatási intézmény által — felsőfokú szakképzésben 
a gyakorlati képzés szervezőjével együttesen — meghatározott vizsga, amely a választott szakkép-
zettség, szakképesítés ellátásához szükséges képességeket méri, azt vizsgálja, hogy rendelkezik-e az 
egyén a felkészülési (képzési) szakasz eredményes elvégzéséhez optimálisan kifejleszthető képes-
ségekkel, 

36. szakmai feladatra jutó folyó kiadások: az adott feladatra elszámolt működési, fenntartási és fel-
halmozási célú kiadások, 

[37. székhelyen kívüli képzés: a felsőoktatási intézmény működési helyén (székhely, telephely) 
kívül részben vagy egészben folyó felsőoktatási képzés, 
 
38. tanév: tíz hónapból álló oktatásszervezési időszak, 
 

 

 
41. távoktatás: sajátos információ-technológiai és kommunikációs taneszközök, valamint is-
meretátadási-tanulási módszerek használatával az oktató és hallgató interaktív kapcsolatára 
és az önálló hallgatói munkára épülő képzés, amelyben a tanórák száma nem éri el a teljes 
idejű képzés tanóráinak harminc százalékát,] 
 
42. telephely: az alapító okiratban meghatározott, a székhelyen kívül működő szervezeti egység el-
helyezését szolgáló feladatellátási hely, 
 
43. tudásközpont: az adott statisztikai és fejlesztési régióban a kutatást és fejlesztést, az innovációt 
segítő, a tudást, a kutatási eredményeket menedzselő intézmény, amely a kereslet megteremtésével 
és szolgáltatásaival segíti a tudás, a kutatási eredmények gazdasági életben történő hasznosulását, 
 
44. tudományterületek: a bölcsészettudományok, a hittudomány, az agrártudományok, a műszaki 
tudományok, az orvostudományok, a társadalomtudományok, a természettudományok és a művé-
szetek, amelyek tudományágakra tagozódnak, 
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[46. vizsga: az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének ellenőrzési 
formája.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § pontjainak számozása értelemszerűen változik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/449. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 511.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 147. § 1. pont módosítását javasolja:   
 
/E törvény alkalmazásában:/ 
 

„1. doktori értekezés: a doktorjelölt által készített írásmű, alkotás vagy munka, amellyel a 
doktorjelölt — a doktori fokozatszerzési eljárás során — bizonyítja, hogy a fokozat követelményei-
hez mért tudományos feladat önálló megoldásá[sá]ra képes,” 
    

 
 A módosító javaslatot: 

 Indokolás: Lásd a T/15267/237. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 512.  Molnár József képviselő a törvényjavaslat 147. § 7. pont módosítását javasolja:   
 
/E törvény alkalmazásában:/ 
 
„7. felsőfokú szakképzés: felsőoktatási intézmények által végzett, hallgatói, valamint felsőoktatási 
intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolák által végzett, tanulói jogviszonyt 
eredményező szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény alapképzésébe, és egyben az Or-
szágos Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú [szakmai] szakképesítést ad,” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/421. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 513.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 147. § 7. pont mó-
dosítását javasolják:   
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/E törvény alkalmazásában:/ 
 
„7. felsőfokú szakképzés: felsőoktatási intézmények által végzett, hallgatói jogviszony[t eredmé-
nyező] keretében folyó szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény alapképzésébe, és egy-
ben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú szakmai képesítést ad,” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/240. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 514.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 147. § 13. pont módosítását javasol-
ják:   

    

 A módosító javaslatot: 

 
/E törvény alkalmazásában:/ 
 
„13. intézményi dokumentum: az alapító okirat, továbbá az e törvényben előírt szabályzatok, prog-
ramok, tervek, így a szervezeti és működési szabályzat, képzési program, [irányító testület ügy-
rendje,] intézményfejlesztési terv, hallgatói önkormányzat alapszabálya, kutatási-fejlesztési-
innovációs stratégia,” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/285. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 515.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 147. § 13. pont módosítását javasolják:   
 
/E törvény alkalmazásában:/ 
 
„13. intézményi dokumentum: az alapító okirat, továbbá az e törvényben előírt szabályzatok, prog-
ramok, tervek, így a szervezeti és működési szabályzat, képzési program, [irányító testület] a fenn-
tartói tanács ügyrendje, intézményfejlesztési terv, hallgatói önkormányzat alapszabálya, kutatási-
fejlesztési-innovációs stratégia,” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. 
(119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 101. (117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) 

), 176. (132. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. 
(99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 209. (99. sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 

78.§ (3) ), 363. (102. sz. jav. - 78.§ (8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 
425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) ), 433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. 
(277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 489. (234. sz. jav. - 137.§ (3) ), 496. (235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. 
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jav. - 142.§ (2) ), 557. (105. sz. jav. - 154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/239. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 516.  Dr. Pósán László és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 147. § 13. pont 
módosítását javasolják:   
 
/E törvény alkalmazásában:/ 
 
„13. intézményi dokumentum: az alapító okirat, továbbá az e törvényben előírt szabályzatok, prog-
ramok, tervek, így a szervezeti és működési szabályzat, képzési program, irányító testület ügyrend-
je, intézményfejlesztési terv, hallgatói önkormányzat alapszabálya, kutatási[-],fejlesztési[-] és inno-
vációs stratégia,” 

 A módosító javaslatot: 

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/284. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 517.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők, valamint Kuzma László és dr. 
Pósán László képviselők a törvényjavaslat 147. § 13. pont módosítását javasolják:   
 
/E törvény alkalmazásában:/ 
 
„13. intézményi dokumentum: az alapító okirat, továbbá az e törvényben előírt szabályzatok, prog-
ramok, tervek, így a szervezeti és működési szabályzat, a képzési program, az irányító testület ügy-
rendje, az intézményfejlesztési terv, a hallgatói önkormányzat alapszabálya, [kutatási-fejlesztési-
innovációs] a kutatási, fejlesztési és innovációs stratégia,” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23. (63. sz. jav. - 5.§ (3) ), 24. (70. sz. jav. - 5.§ (4) ), pont-
jaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/59., 61. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 518.  Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 147. § 14. pont módosí-
tását javasolják:   
 
/E törvény alkalmazásában:/ 
 
„14. kar: egy vagy több képzési területen, tudományterületen, művészeti ágban több, a képzési 
programban rögzített szakmailag összetartozó képzés oktatási, [és] tudományos kutatási, illetve [al-
kotó] művészeti jellegű tevékenységeit [feladatait ellátó] összefogó szervezeti egység,” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/238. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 519.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 147. § 16. pont mó-
dosítását javasolják:   

 

 
/E törvény alkalmazásában:/ 

„15. a képzésben érdekelt miniszter: a szakképzésről szóló törvényben meghatározott, szakképesíté-
sért felelős miniszter,” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/286. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

 

, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 520.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 147. § 18. pont módosítását javasolja:   

/E törvény alkalmazásában:/ 
 
„18. [képzési és kimeneti] képesítési

 

 követelmények: azoknak [az] a kompetenciáknak (szakmai-
tudományos) ismereteknek, [jártasságoknak,] készségeknek[,] és képességeknek) [(kompetencia)] 
az összessége, amelyek megszerzése esetén az adott szakon a végzettségi szintet, a [és] szakképzett-
séget is megjelölő igazoló oklevél kiadható,” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/448. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

    

 

. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 521.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 147. § 23. pont módosítását javasolja:   
 
/E törvény alkalmazásában:/ 
 
„23. kis létszámú szak: nemzetközi kötelezettségvállalás, kultúr- és oktatáspolitikai érdekek alapján 
indított képzés, amelynek éves államilag támogatott felvehető létszáma országosan nem haladja 
meg a [húsz] harmincöt főt, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségi képzés,” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/196. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 522.  Dr. Tompa Sándor, Nagy Nóra és Nyakó István képviselők a törvényjavaslat 147. § 
kiegészítését javasolják a következő új 25. pont  felvételével:   

 
„25. Egyetemi oktató kórház: az az egészségügyi szolgáltató, amely közreműködik az orvosképzés-

 
/E törvény alkalmazásában:/ 

sel összefüggő gyakorlati, és az egészségtudományi képzéssel összefüggő elméleti, gyakorlati és 
kutatási feladatok ellátásában.” 

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § pontjainak számozása értelemszerűen változik. 
 

    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/332. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 523.  Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 147. § 27. pont módosí-
tását javasolják:   
 
/E törvény alkalmazásában:/ 
 
„27. mentor program: a képzésnek az a sajátos formája, [amikor] amelyben a hátrányos helyzetű 
hallgató felkészítéséhez, felkészüléséhez a felsőoktatási intézmény hallgatója, oktatója segítséget 
nyújt,” 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/68. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Oktatási bizottság ülésén egyetért, az Emberi 
jogi bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
 524.  Sági József, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Tóth Ferenc és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 147. § 32. pont módosítását javasol-
ják:   

/E törvény alkalmazásában:/ 
 

 

„32. szak: valamely szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzési tartalom (ismeretek, jártas-
ságok, készségek, képességek) egységes rendszerét tartalmazó képzés,” 
    

 A módosító javaslatot: 

 Indokolás: Lásd a T/15267/241. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 525.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 147. § 39. pont módosítását javasol-
ják:   
 
/E törvény alkalmazásában:/ 

„39. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes 
közreműködését igénylő foglalkozás[okon való részvétel ideje] (előadás, szeminárium, gyakorlat, 
konzultáció),” 
    

 
 A módosító javaslatot: 

 

 Indokolás: Lásd a T/15267/242. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   

 
 

 526.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 147. § 46. pont módosítását javasolják:   
 

 
„46. vizsga: az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének - értékeléssel 

/E törvény alkalmazásában:/ 

egybekötött - ellenőrzési formája.” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/389. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

    

 

. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   

 
 

 527.  Pánczél Károly, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 147. § 46. pont módosítását javasolják:   
 
/E törvény alkalmazásában:/ 
 
„46. vizsga: az ismeretek, jártasságok, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének el-
lenőrzési formája.” 
    

 
 A módosító javaslatot: 

 Indokolás: Lásd a T/15267/243. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 528.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 148. § (2) bekezdés 
módosítását javasolják:   
 
„(2) A Magyar Köztársaság címer[e elhelyezhető]ét el kell helyezni a felsőoktatási intézmény 
[alapfeladatának ellátását szolgáló helyiségekben, ]címtábláján, épületeinek homlokzatán, továb-
bá fel[tüntethető] kell tüntetni a körbélyegzőjén és a felsőoktatási intézmény által kiadott oklevele-
ken, oklevélmellékleteken.” 
    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/500. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 529.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 148. § (4) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(4) A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete [Főiskola] főiskolaként mű-
ködhet tovább oly módon, hogy legalább egy képzési területen, egy szakon folytathat képzést.” 

 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 532. (524. sz. jav. - 148.§ új (7) ), 608. (524. sz. jav. - 1.mell. 

    

4.rész ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/524. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 

, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 530.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 148. § (4) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(4) A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete [Főiskola] főiskolaként mű-
ködhet tovább oly módon, hogy legalább egy képzési területen, egy szakon folytathat képzést.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 607. (518. sz. jav. - 1.mell. 4.rész ), pontjában foglal-
takkal.   
 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/518. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Oktatási bizottság, az Emberi jogi bizottság 
ülésén egyetért, az Egészségügyi bizottság ülésén nem ért egyet.   

 
 531.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 148. § kiegészítését

 

 javasolják a következő új (7) be-
kezdés  felvételével:   
 
„(7) A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara 2007. január 1-jétől Testnevelé-
si és Sporttudományi Egyetemként működik, amennyiben az e törvényben meghatározottak szerint 
a kiválással kapcsolatos engedélyezési eljárás befejeződik. Ha a kiválással kapcsolatos engedélye-
zési eljárás befejeződik az e törvény 1. számú mellékletének az „Állami egyetemek” cím része a 
„Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest” szövegrészt követően a „Testnevelési és Sporttu-
dományi Egyetem, Budapest” szövegrésszel egészül ki.” 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/383. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 532.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 148. § kiegészítését javasolják a következő új (7) be-
kezdés  felvételével:   
 
„(7) Ha a felsőoktatási intézmény átalakulásával, tevékenységének módosulásával kapcsolatos eljá-
rás e törvény hatálybalépése előtt megindult, az engedély abban az esetben is megadható, ha az 
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érintett intézmény nem felel meg a 12.§-ban foglaltaknak. Az engedélyt azzal a feltétellel, kell 
megadni, hogy a felsőoktatási intézmény 2011. január 1-től - a 12. §-ban foglalt feltételeket is bele-
értve - e törvény rendelkezései alapján folytatja működését. Abban az esetben, ha a felsőoktatási in-
tézmény e feltételnek nem tesz eleget, a 2011. szeptember 1-jén induló tanévben nem vehet fel hall-
gatót az első évfolyamra. Az előző években felvett hallgatók tanulmányaikat változatlan feltételek 
mellett befejezhetik.” 

 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 529. (524. sz. jav. - 148.§ (4) ), 608. (524. sz. jav. - 1.mell. 

4.rész ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/524. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 533.  Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 149. § (1) bekezdés mó-
dosítását javasolják:   

    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 
„(1) Az 1984. szeptember 1-je előtt [doktori cselekmények alapján szerzett, illetőleg e nap előtt 
engedélyezett doktori cselekmények alapján később ]megszerzett egyetemi doktori cím továbbra 
is viselhető.” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/482. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 534.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 149. § (9) bekezdés a) pont módosítását javasolják:   
 

 

ab) doctor honoris causa, 

/(9) Az e törvény hatálybalépése előtt szerzett következő címek és ahhoz kapcsolódó rövidítések to-
vább használhatók:/ 

„a) címek: 
aa) Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae, 

ac)habilitált doktor,” 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 535. (388. sz. jav. - 149.§ (9) b) ), pontjában foglal-
 

takkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/15267/388. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   

 
 

 535.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 149. § (9) bekezdés b) pont módosítását javasolják:   
 

 ba) a PhD fokozattal rendelkező személyek esetén a „PhD” vagy „Dr.” rövidítés, DLA fokozattal 
rendelkezők esetén „DLA” vagy a „Dr.” rövidítés, 
bb) az ab) pont esetén a „Dr. h. c.” rövidítés 
bc) az ac) pont esetén „dr . habil.” rövidítés

/(9) Az e törvény hatálybalépése előtt szerzett következő címek és ahhoz kapcsolódó rövidítések to-
vább használhatók:/ 
 
„b) rövidítések: 

.” 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 534. (388. sz. jav. - 149.§ (9) a) ), pontjában foglal-
 

takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/388. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

 

, 
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 536.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 149. § kiegészítését javasolják a következő új (14) be-
kezdés  felvételével:   
 
„(14) E törvény nem érinti a hatályba lépését megelőzően adományozott Professor Emeritus címe-
ket, a címmel kapcsolatos jogokat. E jogok a határozott idő lejártáig illetik meg az érintetteket. Ha a 
címhez kapcsolódó jogosultság gyakorlása - ide értve a kapcsolódó pénzbeli juttatásra való igényt is 
- határidőhöz nem kötött, úgy az e törvény hatályba lépését követően 2010. december 31-ig illeti 
meg a jogosultat, azzal a feltétellel, hogy a juttatás mértéke nem lehet kevesebb, mint a 2005. év-
ben. A felsőoktatási intézmény a határidő lejártát követően további határozott, legfeljebb öt évre 
szóló megállapodást köthet a Professor Emeritus címmel járó feladatokra és juttatásokra, illetve a 
juttatásokat magasabb összegben is meghatározhatja. A Professor Emeritus cím használata a jogo-
sultat akkor is megilleti, ha a juttatásokra már nem jogosult.” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/514. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- az Oktatási bizottság támogatja, 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Oktatási bizottság, a Költségvetési bizottság 
ülésén egyetért, a Mezőgazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
 537.  Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 150. § (2) bekezdés mó-
dosítását javasolják:   
 
„(2) Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretében ajánlott [hat fokozatú]hatfokozatú 
nyelvvizsga-rendszer és az alap-, közép-, illetve felsőfokú államilag elismert vagy azzal egyenérté-
kű nyelvvizsgák megfeleltetését, továbbá az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelv-
vizsgáztatás rendjét a Kormány határozza meg.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/483. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 538.  Dr. Bakonyi Tibor képviselő a törvényjavaslat 150. § (3) bekezdés b) pont módosí-
tását javasolja:   
 
/(3) 2010. december 31-ig foglalkoztatás, valamint az intézménylétesítés és -működéssel kapcsola-
tos minőséghitelesítés során egyenértékűnek kell tekinteni a doktori fokozattal/ 
 
„b) a testkulturális felsőoktatásban az olimpiai játékokon, felnőtt-világbajnokságon, felnőtt Európa-
bajnokságon a sportolói vagy edzői minőségben elért első három helyezés valamelyikét,” 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/8. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 539.  Dr. Gémesi György és Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 150. § (3) bekez-
dés b) pont módosítását javasolják:   
 
/(3) 2010. december 31-ig foglalkoztatás, valamint az intézménylétesítés és -működéssel kapcsola-
tos minőséghitelesítés során egyenértékűnek kell tekinteni a doktori fokozattal/ 
 
„b) a testkulturális felsőoktatásban az olimpiai játékokon, felnőtt-világbajnokságon, felnőtt Európa-
bajnokságon sportolói vagy edzői minőségben elért első három helyezés valamelyikét,” 
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 Indokolás: Lásd a T/15267/12. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 540.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Gusztos Péter és dr. Balogh Miklós képvise-
lők a törvényjavaslat 150. § kiegészítését javasolják a következő új (5) bekezdés  felvételével:   
 
„(5) A Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprésze legalább huszonöt százalékának mértékéig -
az alaprész terhére - a felsőfokú szakképzésben részt vevő felsőoktatási intézményekben folyó fel-
nőttképzéshez kell támogatást nyújtani, nyilvános pályázati eljárás keretében.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/525. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Oktatási bizottság, a Költségvetési bizottság 
ülésén egyetért, az Emberi jogi bizottság, a Mezőgazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.   

 
 

 541.  Révész Máriusz képviselő a törvényjavaslat 151. § (1) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 

„(1) Ez a törvény a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel [2005] 2006. szeptember 1-jén 
lép hatályba. Egyes rendelkezéseinek bevezetése fokozatosan, a 151—152., 154—163. §-ban meg-
határozottak szerint történik.” 
    

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/419. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 542.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 151. § (2) bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(2) A [166—167.]168. § [és] a kihirdetését követő 8. napon a 170—173. § 2006. január 1-jén 
lép hatályba.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/380. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   

 
 

 543.  Révész Máriusz képviselő a törvényjavaslat 151. § (2) bekezdés módosítását javasol-
ja:   
 

„(2) A 166—167. § és a 170—173. § [2006.] 2007. január 1-jén lép hatályba.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/420. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 544.  Révész Máriusz képviselő a törvényjavaslat 151. § (3) bekezdés módosítását javasol-
ja:   

[a) hatályát veszti a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: 1993. évi 
felsőoktatásról szóló törvény), valamint az azt módosító 1994. évi LVIII. törvény, 1996. évi 
LXI. törvény, 1997. évi VIII. törvény, 1997. évi CXXVI. törvény, 1997. évi CXXVII. törvény, 
1998. évi XXXVIII. törvény, 1999. évi LII. törvény, 2000. évi XCVII. törvény, 2000. évi CVII. 
törvény, 2001. évi LXV. törvény, 2001. évi XCI. törvény, 2003. évi XXXVIII. törvény, 

b)] hatályát veszti [továbbá] 
 

bb) a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi 
XLVIII. törvény 124—125. §-a,  

bf) a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 81. §-a, 
88. § (1) bekezdésének e) pontja,  

 
„(3) 2006. szeptember 1-jén 
 

 

[ba) a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 67—
68. §-a, 69. §-ának (1) bekezdése,  

bc) a Magyar Köztársaság 1995. évi pótköltségvetéséről szóló 1995. évi LXXII. törvény 26. § 
(1) bekezdésének d) pontja,  
bd) a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak 
jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 52. §-a,  
be) a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény 69. §-a,  

bg) a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 88. §-a,  
bh) a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 72. §-a,  
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bi) a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény módosításáról szóló 2000. évi XCVII. törvény 1—21. §-a, 23. §-ának (2)—(8) 
bekezdése, valamint 24. §-a, 
bj) a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 
89. §-a,  

bl) a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. 
törvény módosításáról szóló 2002. évi XXIII. törvény 35. § (1) bekezdésének a „továbbá a fel-
sőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 3. §-ának (3) bekezdése, a 11. §-ának (6) bekezdé-
se, a 116. §-ának (2)—(4) bekezdései tekintetében a klinikai központokra vonatkozó rendelke-
zései vonatkozásában” szövegrésze,  
bm) az egyes, az egészségügyet és a társadalombiztosítást érintő törvények módosításáról szó-
ló 2002. évi LVIII. törvény 49. § (5) bekezdésének e) pontja,  

bo) a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi LXI. törvény 3. §-ának (2) 
bekezdése, 

bp)] a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 50. §-ának 
(24) bekezdése.” 

bk) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 68. § (1) 
bekezdésének c) pontja,  

bn) az egyes oktatási tárgyú, az oktatási jogok érvényesítésének elősegítését, valamint a 
felsőoktatási intézmény- és képzési rendszer fejlesztését szolgáló törvények módosításáról szó-
ló 2004. évi LX. törvény 4—6. §-a, 7. § (3) bekezdésének b) pontja és (4) bekezdése, 

 

 
Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/418. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 545.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 151. § (4) bekezdés módosítását

 

 javasol-
ja:   
 
„(4) 2010. december 31-én hatályát veszti [az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egye-
tem állami elismeréséről szóló 2001. évi LXVI. törvény, valamint] a Közép-európai Egyetem ál-
lami elismeréséről szóló 2004. évi LXI. törvény. [Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű 
Egyetem, valamint a] A Közép-európai Egyetem 2011. január 1-től e törvény rendelkezései alap-
ján folytatja működését. Abban az esetben, ha az egyetem[ek] e feltételnek nem tesz[nek] eleget, a 
2011. szeptember 1-jén induló tanévben nem vehet[nek] fel hallgatót az első évfolyamra. Az előző 
években felvett hallgatók tanulmányaikat változatlan feltételek mellett befejezhetik. Az oktatási mi-
niszter lefolytatja a 105. §-ban szabályozott eljárást.” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/42. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

    

 

, 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 546.  Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a tör-
vényjavaslat 151. § (4) bekezdés módosítását

 

 javasolják:   
 
„(4) 2010. december 31-én hatályát veszti az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem 
állami elismeréséről szóló 2001. évi LXVI. törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami el-
ismeréséről szóló 2004. évi LXI. törvény. Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, 
valamint a Közép-európai Egyetem 2011. január 1-jétől e törvény rendelkezései alapján folytatja 
működését. Abban az esetben, ha az egyetemek e feltételnek nem tesznek eleget, a 2011. szeptem-
ber 1-jén induló tanévben nem vehetnek fel hallgatót az első évfolyamra. Az előző években felvett 
hallgatók tanulmányaikat változatlan feltételek mellett befejezhetik. Az oktatási miniszter lefolytat-
ja a 105. §-ban szabályozott eljárást.” 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/244. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Oktatási bizottság ülésén egyetért, az Emberi 
jogi bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
 547.  Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 151. § (8) bekezdés módosítását java-
solják:   
 
„(8) Az e törvényben szabályozott közigazgatási hatósági eljárásokban, továbbá ha e törvény alap-
ján meghatározott eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, az eljárás[i]t [cselekményeket] elektronikusan nem 
lehet gyakorolni.” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/287. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

    

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 548.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 152. § (2) bekezdés 
módosítását javasolják:   
 

„(2) A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága[,] mint teljes jogkörrel rendelkező önálló 
költségvetési szerv 2006. január 1-jétől kezdődően megszűnik. A Titkárság jogutódja a Magyar 
Akkreditációs Bizottság. 2006. január 1-jétől kezdődően a Magyar Akkreditációs Bizottság, vala-
mint a Felsőoktatási és Tudományos Tanács az e törvényben meghatározott jogi személyként mű-
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ködik tovább változatlan összetételben. A jogutódlás nem érinti a két testület előtt folyamatban lévő 
ügyeket, amelyeket a megkezdésükkor hatályban lévő rendelkezések alapján kell elbírálni. Nem 
érinti továbbá a jogutódlás előtt hozott döntéseket, vállalt kötelezettségeket, illetve megszerzett jo-
gokat. A Magyar Akkreditációs Bizottság és a Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagjai megbíza-
tásuk lejártáig ellátják feladatukat, s annak lejártát követően kell az új rendelkezések szerint meg-
alakítani a testületeket. A Felsőoktatási és Tudományos Tanács az új rendelkezések szerint történő 
megalakulásig négy új taggal bővül, és huszonöt taggal folytatja tevékenységét. Ezeket a tagokat a 
kamarák saját — felsőoktatási intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló — tagjaik kö-
zül delegálják.” 
    

 
 A módosító javaslatot: 

 Indokolás: Lásd a T/15267/473. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 549.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 153. § (1) bekezdés 1. pont módosítását 
javasolja:   

 

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/35. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 

 
„(1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza 

1. [a kutatóegyetem minősítés feltételeit,] a minőségi díj alapítását ([5. § (6) bekezdés,] 108. § (4) 
bekezdés),” 

 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 550.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 153. § (1) bekezdés 2. pont elhagyását 
javasolják:   

 

 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak számozása értelemszerűen 

 
/(1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza/ 

„2. [a képzés szerkezetét (11. § (2) bekezdés),]” 

változik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/197. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 551.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 153. § (1) bekezdés 18. pont elhagyását 
javasolják:   

/(1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza/ 
 

 

 

„18. [a regisztrációs központ létesítését (107. § (7) bekezdés),]” 

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak számozása értelemszerűen 
változik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/198. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 552.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 153. § (1) bekezdés 20. pont módosítását 
javasolja:   
 
„20. a felsőoktatási intézmény finanszírozásával, valamint az egyesületi, alapítványi formában mű-
ködő tehetséggondozó műhelyek pályázatával gazdálkodásával kapcsolatos kérdéseket (123. § (2) 
bekezdés, 127. § (2) bekezdés, 128. § (6) bekezdés, 129. § (2) bekezdés, 130. § (7) bekezdés, 131. § 
(4) bekezdés, 132. § (3) bekezdés, 133. § (2) bekezdés, 141. § (9) bekezdés, 143. § (4) bekezdés), a 
magán intézmények gazdálkodásával kapcsolatos kérdéseket (138. § (1) bekezdés),” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 477. (411. sz. jav. - 128.§ (6) ), pontjában foglaltak-
kal.   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/411. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 553.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 154. § (1) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(1) Az e törvény hatálybalépésekor működő felsőoktatási intézmény intézményi tanácsa 2005. 
[szeptember] október 30-ig kidolgozza az e törvény szerinti szenátus megválasztásának és műkö-
désének rendjét, amely alapján az új szenátust 2005. [október] december 31-ig kell létrehozni.” 
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 A módosító javaslatot: 

 Indokolás: Lásd a T/15267/200. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 554.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 154. § (2) bekezdés elhagyását javasol-
ja:   
 

 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-

„(2) [Az e törvény hatálybalépésekor működő állami felsőoktatási intézményekben az irányító 
testületeket 2005. november 30-áig létre kell hozni. Az irányító testület létszámát a tényleges 
(felvett) hallgatói létszám alapján kell meghatározni. A szenátus az e törvényben meghatáro-
zott kifogásolási jogával tizenöt napon belül élhet.]” 

tozik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/199. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 555.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 154. § (2) bekezdés elhagyását java-
solják:   
 
„(2) [Az e törvény hatálybalépésekor működő állami felsőoktatási intézményekben az irányító 
testületeket 2005. november 30-áig létre kell hozni. Az irányító testület létszámát a tényleges 
(felvett) hallgatói létszám alapján kell meghatározni. A szenátus az e törvényben meghatáro-
zott kifogásolási jogával tizenöt napon belül élhet.]” 

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
 

tozik. 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (154. sz. jav. - 24.§ ), 168. (155. sz. jav. - 27.§ (1) ), 
 

170. (155. sz. jav. - 27.§ (3) ), 174. (155. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 178. (155. sz. jav. - 27.§ (6) ), 183. (155. sz. jav. - 27.§ (7) ), 185. (155. 

sz. jav. - 27.§ (10) ), 188. (155. sz. jav. - 27.§ (12) ), 193. (294. sz. jav. - 28.§ (1) f) ), 194. (295. sz. jav. - 28.§ (1) j) ), 202. (299. sz. jav. - 

29.§ (6) ), 210. (158. sz. jav. - 29.§ (8) ), 424. (269. sz. jav. - 111.§ (1) ), 432. (271. sz. jav. - 113.§ (1) ), 441. (273. sz. jav. - 115.§ (3) ), 
444. (272. sz. jav. - 115.§ (8) ), 445. (276. sz. jav. - 115.§ (10) ), 459. (278. sz. jav. - 120.§ (6) ), 463. (279. sz. jav. - 121.§ (4) ), 487. 
(280. sz. jav. - 137.§ (3) ), 559. (288. sz. jav. - 154.§ (4) ), 564. (291. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/289. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 556.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 154. § (2) bekezdés módosítását ja-
vasolják:   
 
„(2) Az e törvény hatálybalépésekor működő állami felsőoktatási intézményekben az irányító testü-
leteket [2005. november] 2006. szeptember 30-áig létre kell hozni. Az irányító testület létszámát a 
tényleges (felvett) hallgatói létszám alapján kell meghatározni. A szenátus az e törvényben megha-
tározott kifogásolási jogával tizenöt napon belül élhet.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/290. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 557.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 154. § (2) bekezdés módosítását ja-
vasolják:   
 
„(2) Az e törvény hatálybalépésekor működő állami felsőoktatási intézményekben a[z irányító tes-
tületeket] fenntartói tanácsokat 2005. november 30-áig létre kell hozni. A[z irányító testület] fenn-
tartói tanács létszámát a tényleges (felvett) hallgatói létszám alapján kell meghatározni. A szenátus 
az e törvényben meghatározott kifogásolási jogával tizenöt napon belül élhet.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. 
(119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 101. (117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) 

), 176. (132. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. 
(99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 209. (99. sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 

78.§ (3) ), 363. (102. sz. jav. - 78.§ (8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 
425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) ), 433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. 
(277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 496. (235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. 

jav. - 147.§ 13. ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/105. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
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- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 558.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 154. § (3) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(3) Az e törvénynek megfelelő intézményi, szervezeti felépítést a felsőoktatási intézményeknél 
[2006.] 2007. szeptember 1-ig kell kialakítani. E körben felül kell vizsgálni a székhelyen kívüli 
képzéseket, az együttműködési és társulási megállapodásokat.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/202. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 559.  Révész Máriusz, dr. Pósán László, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 154. § (4) bekezdés módosítását javasol-
ják:   
 
„(4) Az e törvény hatálybalépésekor működő felsőoktatási intézmények 2006. április 30-ig elkészí-
tik a 21. §-ban meghatározottaknak megfelelő szervezeti és működési szabályzatukat, és megküldik 
jóváhagyás céljából [az irányító testületnek, illetve] a fenntartónak. Az új szervezeti és működési 
szabályzatot 2006. szeptember 1-jétől kell alkalmazni valamennyi hallgató tekintetében, függetlenül 
attól, hogy a hallgatói jogviszony mikor keletkezett. Az új szervezeti és működési szabályzatban 
kell meghatározni azokat az átmeneti szabályokat, például a tanulmányi és vizsgarendet, amelyek a 
korábbi képzési rendszerben megkezdett tanulmányok befejezéséhez szükségesek. 2006. április 30-
ig a hallgatói önkormányzatok elkészítik alapszabályukat és megküldik jóváhagyás céljából a sze-
nátusnak.” 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (154. sz. jav. - 24.§ ), 168. (155. sz. jav. - 27.§ (1) ), 

    
 

170. (155. sz. jav. - 27.§ (3) ), 174. (155. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 178. (155. sz. jav. - 27.§ (6) ), 183. (155. sz. jav. - 27.§ (7) ), 185. (155. 

sz. jav. - 27.§ (10) ), 188. (155. sz. jav. - 27.§ (12) ), 193. (294. sz. jav. - 28.§ (1) f) ), 194. (295. sz. jav. - 28.§ (1) j) ), 202. (297. sz. jav. - 

29.§ (6) ), 210. (158. sz. jav. - 29.§ (8) ), 424. (269. sz. jav. - 111.§ (1) ), 432. (271. sz. jav. - 113.§ (1) ), 441. (273. sz. jav. - 115.§ (3) ), 
444. (272. sz. jav. - 115.§ (8) ), 445. (276. sz. jav. - 115.§ (10) ), 459. (278. sz. jav. - 120.§ (6) ), 463. (279. sz. jav. - 121.§ (4) ), 487. 
(280. sz. jav. - 137.§ (3) ), 555. (289. sz. jav. - 154.§ (2) ), 564. (291. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/288. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 560.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 154. § (4) bekezdés módosítását ja-
vasolják:   
 
„(4) Az e törvény hatálybalépésekor működő felsőoktatási intézmények 2006. április 30-ig elkészí-
tik a 21. §-ban meghatározottaknak megfelelő szervezeti és működési szabályzatukat, és megküldik 
jóváhagyás céljából a[z irányító testületnek] fenntartói tanácsnak, illetve a fenntartónak. Az új 
szervezeti és működési szabályzatot 2006. szeptember 1-jétől kell alkalmazni valamennyi hallgató 
tekintetében, függetlenül attól, hogy a hallgatói jogviszony mikor keletkezett. Az új szervezeti és 
működési szabályzatban kell meghatározni azokat az átmeneti szabályokat, például a tanulmányi és 
vizsgarendet, amelyek a korábbi képzési rendszerben megkezdett tanulmányok befejezéséhez szük-
ségesek. 2006. április 30-ig a hallgatói önkormányzatok elkészítik alapszabályukat és megküldik 
jóváhagyás céljából a szenátusnak.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. 
(119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 101. (117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) 

), 176. (132. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. 
(99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 209. (99. sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 

78.§ (3) ), 363. (102. sz. jav. - 78.§ (8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 
425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) ), 433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. 
(277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 496. (235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. 

jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. jav. - 154.§ (2) ), 565. (106. sz. jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/104. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 561.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, 
Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 154. § (4) bekezdés módosítását

 

 java-
solják:   
 
„(4) Az e törvény hatálybalépésekor működő felsőoktatási intézmények 2006. április 30-ig elkészí-
tik a 21. §-ban meghatározottaknak megfelelő szervezeti és működési szabályzatukat, és megküldik 
jóváhagyás céljából az irányító testületnek, illetve a fenntartónak. Az új szervezeti és működési 
szabályzatot [2006.] 2007. szeptember 1-jétől kell alkalmazni valamennyi hallgató tekintetében, 
függetlenül attól, hogy a hallgatói jogviszony mikor keletkezett. Az új szervezeti és működési sza-
bályzatban kell meghatározni azokat az átmeneti szabályokat, például a tanulmányi és vizsgarendet, 
amelyek a korábbi képzési rendszerben megkezdett tanulmányok befejezéséhez szükségesek. 2006. 
április 30-ig a hallgatói önkormányzatok elkészítik alapszabályukat és megküldik jóváhagyás céljá-
ból a szenátusnak.” 
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 Indokolás: Lásd a T/15267/201. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 562.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 155. § (1) bekezdés elhagyását javasol-
ják:   

„[(1) Az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási 
intézmények alapító okiratát a 16. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján ki kell egészí-
teni, és azt a fenntartónak 2006. március 31-ig meg kell küldenie a regisztrációs központ ré-
szére, azzal, hogy azon képzési területeket, képzési ágakat, tudományterületeket, művészeti 
területeket, képzési szinteket, amelyeken az intézmény képzést folytathat, valamint a felvehető 
maximális hallgatói létszámot a 2005. november 1-je és 2007. december 31-e közötti időszakra 
kell az alapító okiratban feltüntetni.]” 

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-

 

 

tozik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/203. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 563.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 156. § (1) bekezdés elhagyását javasol-
ják:   
 
„[(1) A regisztrációs központot 2005. december 31-ig kell létrehozni. A regisztrációs központ 
létrehozásáig hatásköreit az Oktatási Minisztérium gyakorolja.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 254. (167. sz. jav. - 37.§ (8) ), 255. (167. sz. jav. - 37.§ (9) ), 
 

256. (168. sz. jav. - 38.§ ), 408. (183. sz. jav. - 103.§ (1) a) ac) ), 412. (142. sz. jav. - 105.§ (4) ), 414. (184. sz. jav. - 106.§ (1) ), 415. 
(184. sz. jav. - 106.§ (2) ), 420. (185. sz. jav. - 107.§ ), 421. (186. sz. jav. - 108.§ (5) ), 500. (195. sz. jav. - 141.§ (10) ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/204. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 564.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 157. § (1) bekezdés elhagyását java-
solják:   
 

 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-

„[(1) Az e törvény hatálybalépését követő hatvan napon belül a rektori, főiskolai rektori, 
illetve főigazgatói megbízással rendelkezők nyilatkoznak arról, hogy megbízatásuk hátralévő 
idejéig el kívánják-e látni a felsőoktatási intézmény vezetését, és ehhez kapcsolódóan az irá-
nyító testület vezetését is. Abban az esetben, ha vállalják e feladatok együttes ellátását, jelen-
legi megbízatásuk — a megbízási idő változatlanul hagyása mellett — az irányító testület 
megalakulásával átalakul rektori megbízássá és irányító testületi elnöki megbízássá. E tör-
vény, valamint az 1993. évi felsőoktatási törvény alapján, a felsőoktatási intézmény vezetésére 
irányuló megbízás — egymást követően — összesen két alkalommal adható.]” 

tozik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (154. sz. jav. - 24.§ ), 168. (155. sz. jav. - 27.§ (1) ), 
170. (155. sz. jav. - 27.§ (3) ), 174. (155. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 178. (155. sz. jav. - 27.§ (6) ), 183. (155. sz. jav. - 27.§ (7) ), 185. (155. 

sz. jav. - 27.§ (10) ), 188. (155. sz. jav. - 27.§ (12) ), 193. (294. sz. jav. - 28.§ (1) f) ), 194. (295. sz. jav. - 28.§ (1) j) ), 202. (299. sz. jav. - 

29.§ (6) ), 210. (158. sz. jav. - 29.§ (8) ), 424. (269. sz. jav. - 111.§ (1) ), 432. (271. sz. jav. - 113.§ (1) ), 441. (273. sz. jav. - 115.§ (3) ), 
444. (272. sz. jav. - 115.§ (8) ), 445. (276. sz. jav. - 115.§ (10) ), 459. (278. sz. jav. - 120.§ (6) ), 463. (279. sz. jav. - 121.§ (4) ), 487. 
(280. sz. jav. - 137.§ (3) ), 555. (289. sz. jav. - 154.§ (2) ), 559. (288. sz. jav. - 154.§ (4) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/291. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 565.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 157. § (1) bekezdés módosítását ja-
vasolják:   
 

„(1) Az e törvény hatálybalépését követő hatvan napon belül a rektori, főiskolai rektori, illetve 
főigazgatói megbízással rendelkezők nyilatkoznak arról, hogy megbízatásuk hátralévő idejéig el kí-
vánják-e látni a [felsőoktatási intézmény vezetését, és ehhez kapcsolódóan az irányító testület] 
fenntartói tanács vezetését is. Abban az esetben, ha vállalják e feladatok együttes ellátását, jelenlegi 
megbízatásuk — a megbízási idő változatlanul hagyása mellett — a[z irányító testület] fenntartói  
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tanács megalakulásával átalakul rektori megbízássá és [irányító testületi] elnöki megbízássá. E 
törvény, valamint az 1993. évi felsőoktatási törvény alapján, a felsőoktatási intézmény vezetésére 
irányuló megbízás — egymást követően — összesen két alkalommal adható.” 

 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (85. sz. jav. - 7.§ (8) ), 66. (93. sz. jav. - 15.§ (5) ), 88. 
(119. sz. jav. - 20.§ (1) ), 101. (117. sz. jav. - 21.§ (8) ), 106. (113. sz. jav. - 23.§ ), 161. (128. sz. jav. - 26.§ ), 167. (132. sz. jav. - 27.§ (1) 

), 176. (132. sz. jav. - 27.§ (5) e) ), 181. (132. sz. jav. - 27.§ (6) c) ), 186. (132. sz. jav. - 27.§ (12) ), 190. (98. sz. jav. - 28.§ (1) ), 201. 
(99. sz. jav. - 29.§ (6) ), 209. (99. sz. jav. - 29.§ (8) ), 246. (100. sz. jav. - 36.§ (2) ), 248. (100. sz. jav. - 36.§ (3) ), 360. (101. sz. jav. - 

78.§ (3) ), 363. (102. sz. jav. - 78.§ (8) ), 364. (264. sz. jav. - 78.§ (8) ), 398. (267. sz. jav. - 96.§ (3) ), 401. (267. sz. jav. - 96.§ (7) ), 
425. (268. sz. jav. - 111.§ (1) ), 433. (270. sz. jav. - 113.§ (1) ), 440. (274. sz. jav. - 115.§ (3) ), 446. (275. sz. jav. - 115.§ (10) ), 458. 
(277. sz. jav. - 120.§ (6) ), 496. (235. sz. jav. - 140.§ (1) ), 498. (245. sz. jav. - 141.§ (8) ), 502. (236. sz. jav. - 142.§ (2) ), 515. (239. sz. 

jav. - 147.§ 13. ), 557. (105. sz. jav. - 154.§ (2) ), 560. (104. sz. jav. - 154.§ (4) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/106. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 566.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné és Nagy Nóra képviselők a törvényja-
vaslat 157. § (1) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(1) Az e törvény hatálybalépését követő hatvan napon belül a rektori, főiskolai rektori, illetve fő-
igazgatói megbízással rendelkezők nyilatkoznak arról, hogy megbízatásuk hátralévő idejéig el kí-
vánják-e látni a felsőoktatási intézmény vezetését, és ehhez kapcsolódóan az irányító testület veze-
tését is . Abban az esetben, ha vállalják e feladatok együttes ellátását, jelenlegi megbízatásuk - a 
megbízási idő változatlanul hagyása mellett - az irányító testület megalakulásával - új munkaszer-
ződés megkötésével - átalakul rektori megbízássá és irányító testületi elnöki megbízássá . E tör-
vény, valamint az 1993 . évi felsőoktatási törvény alapján, a felsőoktatási intézmény vezetésére irá-
nyuló megbízás - egymást követően - összesen két alkalommal adható.” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/361. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

    

 

, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 567.  Tatai-Tóth András képviselő a törvényjavaslat 157. § (1) bekezdés módosítását ja-
vasolja:   
 
„(1) Az e törvény hatálybalépését követő hatvan napon belül a rektori, főiskolai rektori, illetve fő-
igazgatói megbízással rendelkezők nyilatkoznak arról, hogy megbízatásuk hátralévő idejéig el kí-
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vánják-e látni a felsőoktatási intézmény vezetését, és [ehhez kapcsolódóan] ezzel együtt - e tör-
vény értelmében- az irányító testület vezetését is. Abban az esetben, ha vállalják e feladatok együt-
tes ellátását, jelenlegi megbízatásuk - a megbízási idő változatlanul hagyása mellett - az irányító tes-
tület megalakulásával átalakul rektori megbízássá és irányító testületi elnöki megbízássá . E tör-
vény, valamint az 1993 . évi felsőoktatási törvény alapján, a felsőoktatási intézmény vezetésére irá-
nyuló megbízás - egymást követően - összesen két alkalommal adható. Ha nem vállalják a rektori 
megbízást, nyilatkozatuk alapján - érvényes megbízásuk időtartamára-a szenátus elnöki tisztét töltik 
be.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/311. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

 

. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   

 
 

 568.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 157. § (2) bekezdés elhagyását java-
solják:   
 

„(2) [Az (1) bekezdésben nem szabályozott vezetői megbízatások az eredeti megbízás 
szerint fennmaradnak addig az időpontig, ameddig a felsőoktatási intézmények új szervezeti 
felépítése nem alakul ki, de legkésőbb 2006. június 30-ig. Eddig az időpontig a rektornak felül 
kell vizsgálnia valamennyi vezetői megbízást, és e törvény szerint meg kell erősítenie, illetve 
meg kell szüntetnie őket. Döntéséhez be kell szereznie az irányító testület vagy — ha az a fel-
sőoktatási intézményben nem működik — a fenntartó egyetértését.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/107. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 569.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné és Nagy Nóra képviselők a törvényja-
vaslat 157. § (2) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott vezetői megbízatások az eredeti megbízás és munkaszer-
ződés szerint fennmaradnak addig az időpontig, ameddig a felsőoktatási intézmények új szervezeti 
felépítése nem alakul ki, de legkésőbb 2006. június 30-ig. Eddig az időpontig a rektornak felül kell 
vizsgálnia valamennyi vezetői megbízást, munkaszerződést és e törvény szerint meg kell erősítenie, 
illetve meg kell szüntetnie őket. Döntéséhez be kell szereznie az irányító testület vagy - ha az a fel-
sőoktatási intézményben nem működik - a 
fenntartó egyetértését.” 
    



- 257 - 

 Indokolás: Lásd a T/15267/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 570.  Révész Máriusz és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 157. § (3) bekezdés 
módosítását javasolják:   
 
„(3) E törvény hatálybalépése nem érinti az oktatók, illetve a kutatók foglalkoztatását, a velük kötött 
munkaszerződést, illetve a kiadott közalkalmazotti kinevezést, valamint a részükre kiadott főiskolai, 
illetve egyetemi foglalkoztatáshoz kötődő címeket. E törvény hatálybalépését követően az 1993. évi 
felsőoktatási törvény rendelkezései szerint is alkalmazható oktató, illetve tudományos kutató. 
Azoknak az oktatóknak és tudományos kutatóknak a besorolása és foglalkoztatása, akik a régi köve-
telmények szerint [kerültek] alkalmaz[ásra]tak, akkor változtatható meg, ha az új követelményeket 
teljesítik. 2008. szeptember 1-jétől kezdődően csak az e törvényben meghatározottak szerint lehet 
oktatói, illetve kutatói munkakört létesíteni. Az 1993. évi felsőoktatási törvény rendelkezései szerint 
alkalmazott és az új követelményeket időközben teljesítő oktatókat, illetve tudományos kutatókat az 
„egyetemi” oktatókra meghatározott munkakör szerint kell besorolni, függetlenül attól, hogy alkal-
mazásukra főiskolán vagy egyetemen kerül sor. Ebben az esetben a foglalkoztatásra az új rendelke-
zéseket kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a 91. §-ban meghatározott határidőkbe az adott ok-
tatói munkakörben eltöltött időt be kell számítani. Ha az előírt feltételek teljesítéséhez öt évnél ke-
vesebb év áll rendelkezésre, az oktató az új munkaszerződés, illetve közalkalmazotti kinevezés alá-
írásának napjától számított öt éven belül köteles az előírt feltételeket teljesíteni. Az oktatót ugyan-
abba az „egyetemi oktatói” fizetési fokozatba kell besorolni, mint amilyen „főiskolai oktatói” fize-
tési fokozatban volt, és a fizetési fokozatban eltöltött idő újra kezdődik.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/50. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

 

. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 571.  Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a tör-
vényjavaslat 158. § elhagyását javasolják:   

„[158. § (1) A felsőoktatási intézmények 2006. szeptember 1-jétől az e törvény szerint elkészí-
tett képzési program alapján indíthatják az alapképzés első képzési időszakát, beleértve az 
egységes, osztatlan képzés első képzési időszakát is. Ettől az időponttól kezdődően nem indít-
ható a régi képzési szerkezet szerinti főiskolai szintű, illetve egyetemi szintű képzésben új év-
folyam. A felsőoktatási intézmények olyan képzést indíthatnak, amelyet a képzési program ré-
szeként 2006. június 30-ig a szenátus elfogadott. E rendelkezés alól az oktatási miniszter a 
Magyar Akkreditációs Bizottság kezdeményezésére legfeljebb egy tanévre szóló felmentést 
adhat, feltéve, hogy jóváhagyott képzési és kimeneti követelmény hiányában a képzési prog-
ramot nem lehetett elkészíteni. 
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(2) Azok a hallgatók, akik a felsőoktatásban a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt 
kezdték meg, azt a korábbi követelmények szerint fejezhetik be, és az 1993. évi felsőoktatásról 
szóló törvény rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, illetve egyetemi szin-
tű végzettséget tanúsító oklevelet szereznek. 
 

 
(4) Ahol jogszabály főiskolai szintű végzettségről és szakképzettségről rendelkezik, azon alap-
fokozatot és szakképzettséget is érteni kell. Ahol jogszabály alapfokozatról és szakképzettség-
ről rendelkezik, azon főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget is érteni kell. 

(5) Ahol jogszabály egyetemi szintű végzettségről és szakképzettségről rendelkezik, azon mes-
terfokozatot és szakképzettséget is érteni kell. Ahol jogszabály mesterfokozatról és szakkép-
zettségről rendelkezik, azon egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget is érteni kell. 

 

(3) Azok a hallgatók, akik tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, de tanul-
mányaikat az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései szerint nem fejezik be, a 
tanulmányok és vizsgák beszámítási rendje szerint e törvény rendelkezései alapján folytathat-
ják tanulmányaikat. 

 

 
(6) Az e törvény alapján indított mesterképzésbe bekapcsolódhatnak a főiskolai szintű vég-
zettséggel és szakképzettséggel rendelkezők. Az e törvény alapján indított szakirányú tovább-
képzésbe bekapcsolódhatnak a főiskolai vagy egyetemi szintű végzettséggel és szakképzettség-
gel rendelkezők.]” 

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik. 
    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/76. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 572.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 158. § (1) bekezdés módosítását java-
solja:   
 
„(1) [A felsőoktatási intézmények 2006. szeptember 1-jétől az e törvény szerint elkészített kép-
zési program alapján indíthatják az alapképzés első képzési időszakát, beleértve az egységes, 
osztatlan képzés első képzési időszakát is. Ettől az időponttól kezdődően nem indítható a régi 
képzési szerkezet szerinti főiskolai szintű, illetve egyetemi szintű képzésben új évfolyam. A fel-
sőoktatási intézmények olyan képzést indíthatnak, amelyet a képzési program részeként 2006. 
június 30-ig a szenátus elfogadott. E rendelkezés alól az oktatási miniszter a Magyar 
Akkreditációs Bizottság kezdeményezésére legfeljebb egy tanévre szóló felmentést adhat, fel-
téve, hogy jóváhagyott képzési és kimeneti követelmény hiányában a képzési programot nem 
lehetett elkészíteni.] A felsőoktatási intézmények 2006. szeptember 1-jétől az e törvény szerint el-
készített képzési program alapján indíthatják az alapképzés első képzési időszakát, beleértve az 
egységes, osztatlan képzés első időszakát is. A felsőoktatási intézmények olyan képzést indíthatnak, 
amelyet a képzési program részeként 2006. június 30-ig a szenátus elfogadott. Ez a régi képzési 
szerkezet szerinti főiskolai, illetve egyetemi szintű képzést is magában foglalja.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/205. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 573.  Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 159. § (3) bekezdés mó-
dosítását javasolják:   
 

„(3) Az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény 84—86. §-a a [2006] 2007. szeptember 1-jétől 
induló új képzésekben nem alkalmazható, rendelkezéseit azonban a korábban megkezdett képzések 
tekintetében alkalmazni kell. Nem alkalmazhatók továbbá az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény 
91—94. §-ában foglaltak, az előírt követelmények kivételével. A doktori képzés és fokozatszerzés 
eljárási kérdéseire e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A doktori képzésben résztvevőknek az 
e törvényben meghatározott fokozatokat kell odaítélni. A 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény 
alapján odaítélt doktori fokozatok egyenértékűek az e törvény alapján kiadott doktori fokozatokkal. 
A doktoranduszok jogai és kötelezettségei nem változnak.” 
    

 A módosító javaslatot: 

 Indokolás: Lásd a T/15267/474. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 574.  Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 160. § (1) bekezdés mó-
dosítását javasolják:   
 
„(1) A felsőoktatási intézmények [2006] 2007. szeptember 1-jétől kezdődően az új tanulmányi és 
vizsgaszabályzat alapján kötelesek megszervezni a vizsgaidőszakot az 59. §-ban meghatározottak 
szerint.” 
    

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/475. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 575.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 161. § (2) bekezdés módosítását javasolja:   
 

„(2) E törvény hatályba lépése után az, aki igazolja, hogy a felsőoktatási intézményben költ-
ségtérítéses képzésben szerzett oklevelet, az 53—55. § alapján jogosult igénybe venni az államilag 
támogatott hallgatói képzést. Azoknál, akik 2006. január 1-je után felsőoktatásban szerzett oklevél-
lel vagy bizonyítvánnyal kezdenek újabb felsőfokú tanulmányokat, és nem tudják igazolni, hogy ta-
nulmányaikat költségtérítés fizetése mellett folytatták, az 55. § (2)—(3) bekezdésének alkalmazásá-
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ban — bármely képzési ciklus esetén — azt kell vélelmezni, hogy hét félévet vettek igénybe állami-
lag támogatott képzésként. E vélelemmel szemben a hallgató a beiratkozáskor igazolással élhet.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/476. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

 

. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 576.  Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 162. § (2) bekezdés mó-
dosítását javasolják:   
 
„(2) A 53. § (3) bekezdése alapján megállapít[ásra kerülő]ott új belépőknek és a nappali rendszerű 
iskolai oktatásban részt vevő, a középiskolák utolsó évfolyamaira járó tanulóknak az aránya nem 
haladhatja meg a 2005-ben megállapított államilag finanszírozott hallgatói létszámkeretnek és a 
2005-ben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a középiskolák utolsó évfolyamaira járó 
tanulók arányát.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/67. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

 

. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 577.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 162. § (3) bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(3) A 127—133. §-ban, továbbá a 141. § (5) bekezdésében és a 143. § (2) bekezdésében 
meghatározott finanszírozási rend szerint először a 2006. évi költségvetést kell összeállítani, illetve 
a 128. § (2) bekezdés e) pontja és (3) bekezdésének alkalmazása 2007. január 1-jétől kötelező. A 
hallgatói juttatások összege a finanszírozási rend bevezetésének időszakában nem lehet kevesebb, 
mint a 2005. költségvetési évben ezen a jogcímen megállapított összeg.” 
    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/523. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 578.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Gusztos Péter és dr. Balogh Miklós képvise-
lők a törvényjavaslat 162. § (4) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(4) A 46. § (8) bekezdése[,] és a 118. § (4) bekezdése [és a 119. § (2) bekezdésének b) pontja] 
2006. szeptember 1-jén lép hatályba.” 



- 261 - 

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/368. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 579.  Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály és 
Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 165. § (1) bekezdésben a Kjt. 61. § (1) bekezdés módo-
sítását javasolják:   
 

„ja) az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és a felsőok-
tatásról szóló törvény szerinti tudományos fokozat,” „ 

„(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban : Kjt.) 61. §-
a (1) bekezdésének ja) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[A közalkalmazotti munkakörök az ellátásukhoz jogszabályban előírt iskolai végzettség, illet-
ve állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, doktori cím, tudományos fokozat, vala-
mint akadémiai tagság alapján fizetési osztályokba tagozódnak: 
j) a „J” fizetési osztályba] 

 
Megjegyzés: A módosító javaslat pontosításra szorul. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 581. (468. sz. jav. - 165.§ (2) Kjt.79/D.§ ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/468. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 580.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági József, 
Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 165. § (2) bekezdésben a Kjt. 79/C. § 
(1) bekezdés módosítását javasolják:   
 

 
„79/C. § (1) A felsőoktatási intézményben az oktatói, kutatói, tanári és más munkakörben történő 
foglalkoztatás egyes kérdéseit (határozott időre történő foglalkoztatás, a pályázati eljárás kérdései, 
várakozási idő csökkentése, további szakképesítés figyelembevétele, 
[illletménykiegészítés]illetmény-kiegészítés

„(2) A Kjt. 79/C—79/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

, vezetői pótlékok, illetménypótlékok) a Kormány hatá-
rozza meg.” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/490. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 581.  Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály és 
Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 165. § (2) bekezdésben a Kjt. 79/D. § módosítását java-
solják:   
 

„(2) A Kjt. 79/C—79/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„79/C. § (1) A felsőoktatási intézményben az oktatói, kutatói, tanári és más munkakörben történő 
foglalkoztatás egyes kérdéseit (határozott időre történő foglalkoztatás, a pályázati eljárás kérdései, 
várakozási idő csökkentése, további szakképesítés figyelembevétele, illletménykiegészítés, vezetői 
pótlékok, illetménypótlékok) a Kormány határozza meg. 

 

(2) A közalkalmazott fizetési fokozatát a bármely felsőoktatási intézménynél, illetve a 
központi költségvetési szervnél (ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó, költ-
ségvetési rendben gazdálkodó intézményt is) az adott munkakörben — a megbízási jogviszony 
kivételével — munkavégzésre irányuló jogviszonyban töltött ideje alapján kell megállapítani. 
Ha azonos időtartam alatt egyidejűleg több, az adott munkakörben munkavégzésre irányuló 
jogviszony vehető figyelembe, közülük csak egy számítható be. 

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt munkakört betöltő közalkalmazott, ha a (4) bekezdésben 
meghatározott feltételeknek megfelel, magasabb fizetési fokozatba lép 
a) egyetemi tanár, főiskolai tanár, kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó az adott munka-
körben az előző fizetési fokozatban eltöltött öt évet követően, 

c) egyetetemi tanársegéd (gyakornok) az előírt feltételek teljesítését követően. A közalkalma-
zottat a tárgyév első napján kell a magasabb fizetési fokozatba besorolni. 

(4) A második és a harmadik fizetési fokozatba sorolás feltétele, hogy a közalkalmazott megfe-
leljen az adott fizetési fokozathoz a munkáltatónak a munkakörre vonatkozó szabályzatában 
meghatározott oktatói, kutatói követelménynek. 

 
 

(2) Tudományos kutatói munkakörként — a felsőoktatási intézmények kivételével — kutató 
professzor, tudományos tanácsadó, tudományos főmunkatárs, tudományos munkatárs, tudományos 
segédmunkatárs munkakör létesíthető. Az e bekezdésben meghatározott tudományos munkakörbe 
történő besorolás feltételeit a Kormány határozza meg. 

79/D. § [(1) A felsőoktatási intézményben az egyetemi tanári, az egyetemi docensi, a főiskolai 
tanári és a főiskolai docensi, egyetemi adjunktusi, továbbá a központi költségvetési szervnél 
(ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó, költségvetési rendben gazdálkodó in-
tézményt is) a kutatóprofesszori, a tudományos tanácsadói és a tudományos főmunkatársi 
munkakörök három fizetési fokozatra tagozódnak. A felsőoktatási intézményben az egyetemi 
tanársegédi és a főiskolai adjunktusi munkakörök két fizetési fokozatra tagozódnak.  
 

 

b) egyetemi docens, főiskolai docens, tudományos főmunkatárs, továbbá egyetemi adjunktus, 
főiskolai adjunktus az adott munkakörben az előző fizetési fokozatban eltöltött tíz évet köve-
tően, 
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(5) A (3) bekezdés szerinti fizetési fokozatok közötti várakozási időbe nem számíthatók be a 
22. § (3) bekezdésében említett időtartamok. 
 
(6) Munkakör változása esetén a közalkalmazottat az új munkakörének első fizetési fokozatá-
ba kell besorolni. Ettől eltérően a korábbi fizetési fokozattal azonos fizetési fokozatba kell a 
közalkalmazottat besorolni akkor, ha olyan munkakörbe kerül, amelyre a 2. számú melléklet 
az előző besorolásához tartozó arányszámmal azonos arányszámot állapít meg. 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 579. (468. sz. jav. - 165.§ (1) Kjt.61.§(1)ja) (1) ), pontjában 

 
79/E. § ]A felsőoktatási intézményben oktatói munkakört, valamint a tudományos kutatói munka-
kört betöltő közalkalmazottak garantált illetményét e törvény 2. számú melléklete szerint kell meg-
határozni az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozata garantált illetményének költségvetési 
törvényben rögzített összege százalékos arányában.”„ 
    
 

foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/468. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság ülésén egyetért, az Okta-
tási bizottság, a Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
 582.  Dr. Gémesi György és Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 165. § (2) bekez-
désben a Kjt. 79/D. § (1) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„79/D. § (1) A felsőoktatási intézményben az egyetemi tanári, az egyetemi docensi, a mestertanári, 
a főiskolai,tanári és a főiskolai docensi, egyetemi adjunktusi, továbbá a központi költségvetési 
szervnél (ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó, költségvetési rendben gazdálkodó 
intézményt is) a kutatóprofesszori, a tudományos tanácsadói és a tudományos főmunkatársi munka-
körök három fizetési fokozatra tagozódnak. A felsőoktatási 
intézményben az egyetemi tanársegédi és a főiskolai adjunktusi munkakörök két fizetési fokozatra 
tagozódnak.” 

 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 378. (317. sz. jav. - 85.§ (1) ), 379. (316. sz. jav. - 86.§ (1) 

    

újc) ), 583. (315. sz. jav. - 165.§ (2) Kjt.79/D.§ (3) b) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/315. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 

, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 583.  Dr. Gémesi György és Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 165. § (2) bekez-
désben a Kjt. 79/D. § (3) bekezdés b) pont módosítását javasolják:   
 
„b) egyetemi docens, mestertanár, főiskolai docens, tudományos főmunkatárs, továbbá egyetemi ad-
junktus, főiskolai adjunktus az adott munkakörben az előző fizetési fokozatban eltöltött tíz évet kö-
vetően, 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 378. (317. sz. jav. - 85.§ (1) ), 379. (316. sz. jav. - 86.§ (1) 

újc) ), 582. (315. sz. jav. - 165.§ (2) Kjt.79/D.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/315. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 

, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 584.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 166. § c) pontban a 
2003. évi LXXXVI. tv. 4. § (6) bekezdés módosítását javasolják:   

/A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. 
törvény / 

 

 

 
„c) 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) Az (5) bekezdés alapján nyújtott fejlesztési támogatásból megvalósított, a szakképző iskolában 
szervezett szakmai alapképzést, a központi képzőhelyen a szakképző iskolai tanulók gyakorlati kép-
zését, valamint az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszköz [működtetési] 
használata és üzemeltetése költségeinek finanszírozására a fejlesztési támogatásnak legfeljebb 15 
százaléka használható fel.” „ 
    

 
 A módosító javaslatot: 

 Indokolás: Lásd a T/15267/477. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 585.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 167. § (1) bekezdés 
f) pontban az Szt. 15. § (3) bekezdés módosítását javasolják:   
 
/(1) A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.)/ 
 
„f) Az Szt. 15. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(3) A tanuló gyakorlati képzése minden olyan szakképző iskola[,] vagy gyakorlati képzést 
végző jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó (a 
továbbiakban: gazdálkodó szervezet) által fenntartott, illetőleg működtetett gyakorlóhelyen meg-



- 265 - 

szervezhető és folytatható, ahol a gyakorlati követelményekre való felkészítés jogszabályban előírt 
feltételei biztosítottak (a szakképző iskola és a gazdálkodó szervezet a továbbiakban együtt: gyakor-
lati képzés szervezője). A gyakorlati képzés szervezésében — a gyakorlati képzés szervezőjével kö-
tött megállapodás alapján — a központi képzőhely is részt vehet.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/478. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

 

. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   

 
 

 586.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 168. §-ban az Szt. 
26. § (7) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„168. § A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló 2003. évi XXIX. tör-
vény 26. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(7) A szakképesítésért felelős miniszterek 2006. [augusztus] december 31-éig vizsgálják felül az 
ágazatukba tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit, és a szükséges módosításokat 
végezzék el.”„ 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/479. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 587.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 169. § módosítását javasolja:   

 

 
„169. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.)  

[a) ]12. §-ának (2)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„(2) A nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában [a ta-
nuló jogutódjaként] a nevelési-oktatási intézményt [szerzi] illeti meg [a tulajdon jogát] - a szel-
lemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok hatálya alá tartozó szellemi alkotások kivételével - 
minden [olyan, a birtokába került] dolog [felett] tulajdonjoga, amelyet a tanuló állított elő a tanu-
lói jogviszonyából, kollégiumi tagsági viszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüg-
gésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-
oktatási intézmény biztosította. A tanulót díjazás illeti meg, ha a nevelési-oktatási intézmény a tu-
lajdonába került dolog [értékesítésével, hasznosításával] tuljadonjogának átruházásából bevételre 
tesz szert. Ha [az előállított dolog szellemi alkotás (Ptk. 86. §), e rendelkezéseket azzal az elté-
réssel kell alkalmazni, hogy a szellemi alkotás átadására a munkaviszonyban vagy más hason-
ló jogviszonyban létrehozott szellemi alkotás munkáltató részére történő átadására vonatkozó 
rendelkezéseket] a tanuló szerzői művet vagy szomszédos jogi teljesítményt hoz létre, a szerzői 
jogról szóló törvény, ha találmányt vagy mintát hoz létre, a találmányok szabadalmi oltalmáról szó-
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ló törvény, a formatervezési minták oltalmáról szóló törvény, illetve a használati minták oltalmáról 
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
(3) Ha az iskola, kollégium a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat a nevelési-oktatási intézményt a 
dolog tulajdonjoga nem szerzi illeti meg, köteles azt - kérelemre - a tanuló részére az iratkezelésre 
vonatkozó rendelkezések megtartása mellett, ha az iratkezelés szabályai nem terjednek ki az adott 
dologra, a tanulói jogviszony megszűnésekor visszaadni. Az őrzésre egyebekben a felelős őrzés 
szabályait (Ptk.196-197. §) kell alkalmazn .[„ 
  

 
„](4) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a tanulót megfelelő díjazás illeti meg. A meg-

felelő díjazásban a tanuló — tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetérté-
sével — és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg, ha alkalomszerűen, egyedileg elkészített 
dolog [értékesítéséből, hasznosításából] tulajdonjogának átruházásból

b) A Kt. 12. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 származik a bevétel. Az ok-
tatás keretében, az oktatási folyamat részeként rendszeresen elkészített dolog esetén a megfelelő dí-
jazást a teljes képzési folyamatban résztvevők által végzett tevékenységre megállapítható eredmény 
(nyereség) terhére kell megállapítani. Ennek szabályait a szervezeti és működési szabályzatban kell 
meghatározni oly módon, hogy a szabályozás figyelembe vegye a tanuló teljesítményét.”„ 

 Indokolás: Lásd a T/15267/409. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

    

 

, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 588.  Révész Máriusz képviselő a törvényjavaslat 169. § a) pontban a Kt. 12. § (2) be-
kezdés módosítását javasolja:   
 
„169. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.)  
 
a) 12. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A nevelési-oktatási intézmény[, valamint] és a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a 
tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdon jogát minden olyan, a bir-
tokába került dolog felett, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából, kollégiumi tagsági 
viszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészí-
téséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította. A tanulót 
díjazás illeti meg, ha a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasz-
nosításával bevételre tesz szert. Ha az előállított dolog szellemi alkotás (Ptk. 86. §), e rendelkezése-
ket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szellemi alkotás átadására a munkaviszonyban vagy 
más hasonló jogviszonyban létrehozott szellemi alkotás munkáltató részére történő átadására vonat-
kozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”„ 
    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/480. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 589.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 169. § a) pontban a 
Kt. 12. § (2) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„169. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.)  
 
a) 12. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a tanu-
ló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a [tulajdon jogát]tulajdonjogát minden 
olyan, a birtokába került dolog felett, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából, kollégi-
umi tagsági viszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az an-
nak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította. 
A tanulót díjazás illeti meg, ha a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesíté-
sével, hasznosításával bevételre tesz szert. Ha az előállított dolog szellemi alkotás (Ptk. 86. §), e 
rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szellemi alkotás átadására a munkavi-
szonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott szellemi alkotás munkáltató részére történő 
átadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”„ 
    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/60. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 590.  Révész Máriusz, Stolár Mihály, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, 
Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 170. §-ban az 1996. évi CXXVI. tv. 4. § 
(1) bekezdés i) pont elhagyását javasolják:   

„170. § [A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózók rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. §-ának (1) bekezdése a következő i) ponttal 
egészül ki: 
 

 

 

/E törvény alkalmazásában kedvezményezett/ 

„i) a felsőoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében meghatározott felsőoktatási intéz-
mény.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik. 
    

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/80. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 591.  Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 171. § (1) bekezdésben a Tao. 2. § (2) 
bekezdés h) pont elhagyását

 

 javasolja:   

„[(1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: 
Tao.) 2. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki: 

 

 

[Belföldi illetőségű adózó a belföldi személyek közül 

„h) a felsőoktatási intézmény (ideértve az általa létrehozott intézményt is), továbbá a diákott-
hon.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik. 
    

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 592. (463. sz. jav. - 171.§ (2) 5.§(7) ), pontjában foglal-
 

takkal.   
 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/463. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 592.  Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 171. § (2) bekezdésben a Tao. 5. § (7) 
bekezdés elhagyását javasolja:   
 

 

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-

„[(2) A Tao. 5. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) Az alapítvány, a közalapítvány, a társadalmi szervezet, a köztestület, a felsőoktatási 
intézmény és a közhasznú társaság a közhasznú szervezetre, kiemelkedően közhasznú szerve-
zetre vonatkozó rendelkezéseket először abban az adóévben alkalmazhatja, amely évben ilyen 
szervezetként besorolást nyert. Az adózó nem alkalmazhatja a közhasznú szervezetre, kiemel-
kedően közhasznú szervezetre vonatkozó rendelkezéseket — kivéve a törlés napjáig az igazo-
lás kiadását — abban az adóévben, amelyben a közhasznúsági nyilvántartásból törölték. A ki-
emelkedően közhasznú szervezet a közhasznú szervezetté történő — adóéven belüli — átsoro-
lása esetén — kivéve az átsorolás napjáig az igazolás kiadását — a közhasznú szervezetre vo-
natkozó rendelkezéseket érvényesítheti az adóév egészére.”]” 
 

tozik. 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 591. (463. sz. jav. - 171.§ (1) 2.§(2)h) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/463. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 593.  Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály és 
Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 172. § elhagyását javasolják:   
 
„[172. § (1) A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) 
2. § (1) bekezdése a következő g)-h) ponttal egészül ki: 

 

 
h) a Magyar Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási és Tudományos Tanács.” 

(2) A Kszt. 22. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik. 

 
/Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett/ 

„g) nem költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény, 

 

 
„(1) A közhasznúsági nyilvántartásba vétel, a közhasznúsági fokozatok közötti átsorolás, va-
lamint a közhasznú jogállás törlése iránti kérelmet a szervezet nyilvántartásba vételére illeté-
kes bíróságnál, ha a nyilvántartásba vételre nem a bíróság jogosult, az erre jogosult szerve-
zetnél (a továbbiakban együtt: bíróság) kell benyújtani.”]” 
 

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/486. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 594.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 174. 
§  felvételével:   
 
„174. (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Ebtv.) 40. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„40. § (2) /Aterhességi-gyermekágyi segélyre jogosultsághoz szükséges előzetes 180 napi biztosítá-
si időbe be kell számítani/ 
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b) közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott 
tanulmányok, valamint a doktori képzés idejét.” 
 
(2) Az Ebtv. 42/A. §-ának (4) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„42/A. § (4) /A gyermekgondozási díjra történő jogosultsághoz szükséges előzetes 180 napi biztosí-
tási időbe be kell számítani/ 
 
b) a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott 
tanulmány, valamint a doktori képzés idejé .” 
 
(3) Az Ebtv. 48. §-ának (2) bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
 
„A doktori képzésben résztvevő doktoranduszok esetében a táppénz összegét a táppénzre jogosult-
ság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári évben folyósított járandóság naptári napi átlaga ké-
pezi.”„
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/413. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 

, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 595.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 174. 
§  felvételével:   
 
„174. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 41. §-a (1) bekezdé-
sének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„41.§ (1) /Szolgálati időként kell figyelembe venni,/ 
 
a) az öregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából az 1998. január 1-je előtt, valamint a doktori 
képzésben,”„ 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/404. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 

, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 596.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 174. 
§  felvételével:   
 
„174. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 55. §-ának (1) be-
kezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„55. § (1) Az árvaellátás - a jogosultsági feltételek megléte esetén - legkorábban az 54. §-ban emlí-
tett személy halála napjától kezdődően a gyermek  16. életévének betöltése najáig jár. Ha a gyermek 
oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de - a doktori 
képzés kivételével - legfeljebb a huszonötödik életév betöltéséig jár. Ha a jogosultság megszűnése 
előtt a gyermek megrokkant, ennek tartamára az árvaellátás életkorra tekintet nélkül megilleti.”„ 
    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/403. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 597.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél Kár-
oly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 174. § (1) bekezdés b) pont módosí-
tását javasolják:   
 

 

    

 A módosító javaslatot: 

/A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény/ 

„b) 97. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A felsőoktatásról szóló 2005. évi ... törvény 12. § (3) bekezdése, 15. § (12) bekezdése és 19. § 
(3) bekezdése szerint szükséges tárgyi feltételekkel akkor rendelkezik a könyvtár, ha megfelel a mi-
niszter által kiadott szakmai követelményeknek [és normatíváknak].”,” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/108. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 598.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 175. 
§  felvételével:   
 
„175. § A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény a következő 30/A. §-sal egészül ki: 
 

„Tanulói, hallgatói vagy kollégiumi jogviszonyban létrehozott mű
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30/A. § (1) Eltérő megállapodás hiányában a mű átadásával a vagyoni jogokat a szerző jogutódja-
ként a nevelési-oktatási vagy a felsőoktatási intézmény, illetve a kollégium szerzi meg, ha a mű el-
készítése a szerző tanulói, hallgatói vagy kollégiumi jogviszonyából folyó kötelessége, és a nevelé-
si-oktatási vagy a felsőoktatási intézmény, illetve a kollégium saját nevében kezdeményezi és szer-
vezi meg a mű elkészítését, gondoskodva ennek anyagi és egyéb feltételeiről. 
 
(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott esetekben a nevelési-oktatási vagy a felsőoktatási intéz-
mény, illetve a kollégium a felhasználási szerződésekre vonatkozó rendelkezések alapján szerezhet 
engedélyt a mű felhasználására.”„ 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/396. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 599.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 175. 
§  felvételével:   
 
„175. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 72. pontjának i) alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
3. § /E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő: 
72. Adóterhet nem viselő járandóság:/ 
 
„i) oktatási vagy kutatási tevékenység, valamint az e tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó 
szolgáltató tevékenység (például könyvtáros, laboráns, demonstrátor) ellenértékeként megszerzett 
hallgatói munkadíjnak havonta a hónap első napján érvényes minimálbér összegét - doktorandusz - 
szerződés esetén annak kétszeresét meg nem haladó része;”„ 
    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja

 Indokolás: Lásd a T/15267/402. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

, 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 600.  Dr. Bakonyi Tibor és dr. Jánosi György képviselők, valamint Dr. Gémesi György 
és Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet Állami egyetemek rész módosí-
tását javasolják:   
 
/1. számú melléklet a 2005. évi .... törvényhez/ 
 
/A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI/ 
 
/Állami egyetemek/ 
 



- 273 - 

„Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest 
Debreceni Egyetem, Debrecen 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 
Kaposvári Egyetem, Kaposvár 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest 
Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest 
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest 
Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, Budapest
Miskolci Egyetem, Miskolc 
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron 

Semmelweis Egyetem, Budapest 

Szent István Egyetem, Gödöllő 

Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest 

 Indokolás: Lásd a T/15267/5., 15. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

Pécsi Tudományegyetem, Pécs 

Szegedi Tudományegyetem, Szeged 

Széchenyi István Egyetem, Győr 

Veszprémi Egyetem, Veszprém 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest” 
    

 

, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 601.  Karsai Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet Állami egyetemek rész 
módosítását javasolja:   
 

 
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 

Állami egyetemek 

Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest 

Debreceni Egyetem, Debrecen 

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest 

„1. számú melléklet a 2005. évi .... törvényhez 

 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 
Kaposvári Egyetem, Kaposvár 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest 
Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest 

Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest
Miskolci Egyetem, Miskolc 
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron 
Pécsi Tudományegyetem, Pécs 
Semmelweis Egyetem, Budapest 
Szegedi Tudományegyetem, Szeged 
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Szent István Egyetem, Gödöllő 
Széchenyi István Egyetem, Győr 
Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest 
Veszprémi Egyetem, Veszprém 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest” 
 
„Állami főiskolák 
 
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely 
Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest 
Budapesti Műszaki Főiskola, Budapest 

Eötvös József Főiskola, Baja 

Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös 

[Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest] 

Rendőrtiszti Főiskola, Budapest 

Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas” 

 A módosító javaslatot: 

Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros 

Eszterházy Károly Főiskola, Eger 

Kecskeméti Főiskola, Kecskemét 

Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza 

Szolnoki Főiskola, Szolnok 

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/135. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 602.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet Állami egyetemek rész 
módosítását javasolja:   
 

„Állami egyetemek 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest 
Debreceni Egyetem, Debrecen 

Kaposvári Egyetem, Kaposvár 

Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest 

Miskolci Egyetem, Miskolc 

/1. számú melléklet a 2005. évi .... törvényhez/ 
 
/A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI/ 
 

Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest 

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest 

Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron 
Pécsi Tudományegyetem, Pécs 
Semmelweis Egyetem, Budapest 
Szegedi Tudományegyetem, Szeged 
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Szent István Egyetem, Gödöllő 
Széchenyi István Egyetem, Győr 
Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest 
Veszprémi Egyetem, Veszprém 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest” 
 
„Állami főiskolák 
Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely 
Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest 
Budapesti Műszaki Főiskola, Budapest 
Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros 
Eötvös József Főiskola, Baja 
Eszterházy Károly Főiskola, Eger 
Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös 
Kecskeméti Főiskola, Kecskemét 
Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest 
[Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza] 

Szolnoki Főiskola, Szolnok 

    

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

Rendőrtiszti Főiskola, Budapest 

Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas” 

 Indokolás: Lásd a T/15267/427. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 603.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet Állami egyetemek rész 
módosítását javasolja:   
 
/1. számú melléklet a 2005. évi .... törvényhez/ 
 

„Állami egyetemek 

/A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI/ 
 

Berzsenyi Dániel Egyetem, Szombathely
Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest 

Debreceni Egyetem, Debrecen 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest 

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron 

Szegedi Tudományegyetem, Szeged 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest 

Kaposvári Egyetem, Kaposvár 

Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest 
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest 
Miskolci Egyetem, Miskolc 

Pécsi Tudományegyetem, Pécs 
Semmelweis Egyetem, Budapest 

Szent István Egyetem, Gödöllő 
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Széchenyi István Egyetem, Győr 
Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest” 

[Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely] 

Budapesti Műszaki Főiskola, Budapest 

Eötvös József Főiskola, Baja 

Kecskeméti Főiskola, Kecskemét 

Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza 
Rendőrtiszti Főiskola, Budapest 

Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas” 

 A módosító javaslatot: 

Veszprémi Egyetem, Veszprém 

 
„Állami főiskolák 

Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest 

Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros 

Eszterházy Károly Főiskola, Eger 
Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös 

Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest 

Szolnoki Főiskola, Szolnok 

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/428. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 604.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet Állami egyetemek rész 
módosítását

 

 javasolja:   

/1. számú melléklet a 2005. évi .... törvényhez/ 

/A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI/ 

„Állami egyetemek 

 

 

 

Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest 
Debreceni Egyetem, Debrecen 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Kaposvári Egyetem, Kaposvár 

Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest 
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest 
Miskolci Egyetem, Miskolc 
Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest 

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron 
Pécsi Tudományegyetem, Pécs 

Szegedi Tudományegyetem, Szeged 
Semmelweis Egyetem, Budapest 
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Szent István Egyetem, Gödöllő 
Széchenyi István Egyetem, Győr 
Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest” 

„Állami főiskolák 

Budapesti Műszaki Főiskola, Budapest 

Eötvös József Főiskola, Baja 
[Eszterházy Károly Főiskola, Eger] 

Kecskeméti Főiskola, Kecskemét 

[Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza] 

Szolnoki Főiskola, Szolnok 

 
 A módosító javaslatot: 

Veszprémi Egyetem, Veszprém 

 

[Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely] 
Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest 

Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros 

Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös 

Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest 

Rendőrtiszti Főiskola, Budapest 

Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/429. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 605.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet Állami egyetemek rész 
módosítását

 

 javasolja:   

/1. számú melléklet a 2005. évi .... törvényhez/ 

/A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI/ 

„Állami egyetemek 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 

 

 

 

Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest 
Debreceni Egyetem, Debrecen 

Eszterházy Károly Egyetem, Eger
Kaposvári Egyetem, Kaposvár 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest 
Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest 

Miskolci Egyetem, Miskolc 
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron 

Semmelweis Egyetem, Budapest 

Szent István Egyetem, Gödöllő 

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest 

Pécsi Tudományegyetem, Pécs 

Szegedi Tudományegyetem, Szeged 
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Széchenyi István Egyetem, Győr 
Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest 

 

Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely 

Budapesti Műszaki Főiskola, Budapest 

[Eszterházy Károly Főiskola, Eger] 

Kecskeméti Főiskola, Kecskemét 
Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest 

Rendőrtiszti Főiskola, Budapest 

Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas” 

 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

Veszprémi Egyetem, Veszprém 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest” 

„Állami főiskolák 

Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest 

Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros 
Eötvös József Főiskola, Baja 

Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös 

Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza 

Szolnoki Főiskola, Szolnok 

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/430. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   

 
 

 606.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet Állami egyetemek rész módosítá-
sát javasolják:   
 
/1. számú melléklet a 2005. évi .... törvényhez/ 

/A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI/ 
 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest 
Debreceni Egyetem, Debrecen 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest 

 

/Állami egyetemek/ 

„Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 
Kaposvári Egyetem, Kaposvár 

[Magyar Iparművészeti]Moholy-Nagy László Művészeti Egyetem, Budapest 
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest 
Miskolci Egyetem, Miskolc 

Semmelweis Egyetem, Budapest 

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron 
Pécsi Tudományegyetem, Pécs 

Szegedi Tudományegyetem, Szeged 
Szent István Egyetem, Gödöllő 
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Széchenyi István Egyetem, Győr 
Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest 
Veszprémi Egyetem, Veszprém 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest” 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/512. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 607.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet Nem állami főiskolák rész módo-
sítását javasolják:   
 

 

Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest 

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest 

Budapesti Kommunikációs Főiskola, Budapest 

Győri Hittudományi Főiskola, Győr 

Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa 

/1. számú melléklet a 2005. évi .... törvényhez/ 

/A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI/ 
 
„Nem állami főiskolák 
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest 
Adventista Teológiai Főiskola, Budapest 

Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác 
Baptista Teológiai Akadémia, Budapest 

Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest 

Egri Hittudományi Főiskola, Eger 
Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom 
Gábor Dénes Főiskola, Budapest 

Harsányi János Főiskola, Budapest 
Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, Budapest 
Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár 
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen 
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya 
Nemzetközi Üzleti Főiskola (International Business School), Budapest 

MozgássérültekPető András Nevelőképző és Nevelőintézete [Főiskola], Budapest 
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs 
Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest 
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest 
Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak 
Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Budapest 
Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged 
Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza 
Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc 
Szent Pál Akadémia, Budapest 
Tomori Pál Főiskola, Kalocsa 
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Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém 
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, Esztergom 
Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest 

 
Zsigmond Király Főiskola, Budapest” 

Megjegyzés: A mód. javaslat pontosítást igényel. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 530. (518. sz. jav. - 148.§ (4) )ß, pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/518. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Oktatási bizottság, az Emberi jogi bizottság 
ülésén egyetért, az Egészségügyi bizottság ülésén nem ért egyet.   

 
 

 608.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet Nem állami főiskolák rész módo-
sítását javasolják:   
 

Adventista Teológiai Főiskola, Budapest 

Egri Hittudományi Főiskola, Eger 

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen 

Nemzetközi Üzleti Főiskola (International Business School), Budapest 
Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa 

/1. számú melléklet a 2005. évi .... törvényhez/ 
 
/A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI/ 
 
„Nem állami főiskolák 
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest 

Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác 
Baptista Teológiai Akadémia, Budapest 
Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest 
Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest 
Budapesti Kommunikációs Főiskola, Budapest 

Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom 
Gábor Dénes Főiskola, Budapest 
Győri Hittudományi Főiskola, Győr 
Harsányi János Főiskola, Budapest 
Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, Budapest 
Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár 

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya 

MozgássérültekPető András Nevelőképző és Nevelőintézete [Főiskola], Budapest 
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs 
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Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest 

Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged 

Szent Pál Akadémia, Budapest 

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest 
Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak 
Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Budapest 

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza 
Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc 

Tomori Pál Főiskola, Kalocsa 

Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, Esztergom 
Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest 
Zsigmond Király Főiskola, Budapest” 
 
Megjegyzés: A mód. javaslat pontosítást igényel. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 529. ß(524. sz. jav. - 148.§ (4) )ß, 532. ß(524. sz. jav. - 148.§ 

új (7) )ß, pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/524. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 609.  Dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter és dr. 
Balogh Miklós képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet Nem állami főiskolák rész módo-
sítását javasolják:   
 
/1. számú melléklet a 2005. évi .... törvényhez/ 
 

 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest 

/A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI/ 

„Nem állami főiskolák 
 

Adventista Teológiai Főiskola, [Budapest] Pécel
Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác 
Baptista Teológiai Akadémia, Budapest 

Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom 

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest 
Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest 
Budapesti Kommunikációs Főiskola, Budapest 
Egri Hittudományi Főiskola, Eger 

Gábor Dénes Főiskola, Budapest 
Győri Hittudományi Főiskola, Győr 
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Harsányi János Főiskola, Budapest 
Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, Budapest 
Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár 
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen 
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya 
Nemzetközi Üzleti Főiskola (International Business School), Budapest 
Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa 

Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Budapest 

 Indokolás: Lásd a T/15267/513. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja

Pető András Főiskola, Budapest 
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs 
Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest 
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest 
Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak 

Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged 
Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza 
Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc 
Szent Pál Akadémia, Budapest 
Tomori Pál Főiskola, Kalocsa 
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém 
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, Esztergom 
Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest 
Zsigmond Király Főiskola, Budapest” 
    

 

, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 610.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Tóth Ferenc, Pánczél Károly, 
Sági József és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet módosítását javasol-
ják:   

első  1 1.75 2.5 1 1 
második 1.5 [2.625]2.5

 
      „3. számú melléklet a 2005. évi .... törvényhez 
 

A képzési normatíva éves összegének megállapításához rendelt szorzószámok 
 
finanszírozási csoport alapképzés mesterképzés doktori képzés felsőfokú szakképzés szakirányú 
továbbképzés 
 

 3.75 1.5 1.5 
harmadik 2.25 [4]3.25 - - - 
negyedik 2.75 4 - - -
 
1. A számítási alap (1) a költségvetési évet megelőző második évre számított és a KSH által közzé-
tett nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset [egy egész hattizedszerese] kétszerese. 
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2. Egységes, osztatlan képzés esetén  az első három évre az alapképzésre, azt ezt követő évfolyam-
okra a mesterképzésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az egy-
séges orvosképzés képzési támogatása a számítási alap háromszorosa. 

3. A felsőoktatási intézmény részére járó képzési támogatást a számított hallgatói létszám alapján 
kell meghatározni. A számított hallgatói létszám meghatározásánál egy hallgatóként kell figyelem-
be venni a teljes idejű képzésben részt vevő hallgatót, míg a részidejű képzésben részt vevő hallga-
tók létszámát kettővel el kell osztani.” 

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság nem támogatja

 

    
 Indokolás: Lásd a T/15267/83. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 

, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 611.  Dr. Gémesi György és Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 4. számú mellék-
let címe módosítását javasolják:   
 
/2. számú melléklet a 1992. évi XXXIII. törvényhez/ 
 
„A felsőoktatási intézményben oktatói munkakört, valamint tudományos kutatói munkakört betöltő 
közalkalmazottak garantált illetményét meghatározó, az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési foko-
zatának a költségvetési törvényben megállapított garantált illetményére vetülő arányszámok” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/13. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 612.  Dr. Gémesi György és Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 4. számú mellék-
let táblázat módosítását javasolják:   

 

 Egyetemi docens  1.  70 

 
„/2. számú melléklet a 1992. évi XXXIII. törvényhez/ 
 
/A felsőoktatási intézményben oktatói munkakört, valamint tudományos kutatói munkakört betöltő 
közalkalmazottak garantált illeményét meghatározó, az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési foko-
zatának a költségvetési törvényben megállapított garantált illetményére vetülő arányszámok/ 
 
„Munkakör  Fizetési fokozat  Arányszám (%) 

 Egyetemi tanár  3.  106 
 Egyetemi tanár  2.  103 
 Egyetemi tanár  1.  100 
 Egyetemi docens  3.  76 
 Egyetemi docens  2.  73 
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Mestertanár  3.  66
Mestertanár  2.  63  
Mestertanár  1.  60  
Egyetemi adjunktus  3.  53 

 Kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó  3.  106 

 Tudományos főmunkatárs  3.  76 

 Tudományos főmunkatárs  1.  70 

 Egyetemi adjunktus  2.  50 
 Egyetemi adjunktus  1.  50 
 Egyetemi tanársegéd  2.  40 
 Egyetemi tanársegéd (gyakornok)  1.  37 
 Főiskolai tanár  3.  81 
 Főiskolai tanár  2.  78 
 Főiskolai tanár  1.  75 
 Főiskolai docens  3.  61 
 Főiskolai docens  2.  58 
 Főiskolai docens  1.  55 
 Főiskolai adjunktus  2.  48 
 Főiskolai adjunktus  1.  45 
 Főiskolai adjunktus  -  45 
 Főiskolai tanársegéd  -  40 

 Kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó  2.  103 
 Kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó  1.  100 

 Tudományos főmunkatárs  2.  73 

 Tudományos munkatárs  -  50 
 Tudományos segédmunkatárs  -  40” „ 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 367. ß(10. sz. jav. - 80.§ (1) a) )ß, 389. ß(11. sz. jav. - 92.§ (3) 

)ß, 392. ß(11. sz. jav. - 92.§ (4) )ß, pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/14. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 613.  Dr. Bakonyi Tibor képviselő a törvényjavaslat 4. számú melléklet táblázat módosí-
tását javasolja:   
 
„/2. számú melléklet a 1992. évi XXXIII. törvényhez/ 
 
/A felsőoktatási intézményben oktatói munkakört, valamint tudományos kutatói munkakört betöltő 
közalkalmazottak garantált illeményét meghatározó, az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési foko-
zatának a költségvetési törvényben megállapított garantált illetményére vetülő arányszámok/ 
 
„Munkakör  Fizetési fokozat  Arányszám (%) 
 
 Egyetemi tanár  3.  106 
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 Egyetemi tanár  2.  103 

 Egyetemi docens  1.  70 

 Egyetemi tanár  1.  100 
 Egyetemi docens  3.  76 
 Egyetemi docens  2.  73 

Mestertanár  3.  65
Mestertanár  2.  62  
Mestertanár  1.  60  
Egyetemi adjunktus  3.  53 
 Egyetemi adjunktus  2.  50 
 Egyetemi adjunktus  1.  50 
 Egyetemi tanársegéd  2.  40 
 Egyetemi tanársegéd (gyakornok)  1.  37 
 Főiskolai tanár  3.  81 
 Főiskolai tanár  2.  78 
 Főiskolai tanár  1.  75 

 Tudományos főmunkatárs  3.  76 

 Tudományos főmunkatárs  1.  70 

 Főiskolai docens  3.  61 
 Főiskolai docens  2.  58 
 Főiskolai docens  1.  55 
 Főiskolai adjunktus  2.  48 
 Főiskolai adjunktus  1.  45 
 Főiskolai adjunktus  -  45 
 Főiskolai tanársegéd  -  40 
 Kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó  3.  106 
 Kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó  2.  103 
 Kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó  1.  100 

 Tudományos főmunkatárs  2.  73 

 Tudományos munkatárs  -  50 
 Tudományos segédmunkatárs  -  40” „ 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 366. ß(6. sz. jav. - 80.§ (1) a) )ß, 390. ß(6. sz. jav. - 92.§ (3) 

)ß, 391. ß(6. sz. jav. - 92.§ (4) )ß, pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/6. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   

 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja

 

, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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Budapest, 2005. április 21. 
 
 

Összeállította: az Országgyűlés Hivatala Jogi Főosztálya, Tájékoztatási Főosztálya 
 
 

 
Dr. Jánosi György s.k. 
Oktatási és tudományos 

bizottságának elnöke 

Dr. Schvarcz Tibor s.k. 
Egészségügyi  

bizottságának elnöke 

Szászfalvi László s.k. 
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

bizottságának elnöke 
 

Dr. Balsai István s.k. 
Foglalkoztatási és munkaügyi 

bizottságának elnöke 

Keleti György s.k. 
Honvédelmi  

bizottságának elnöke 
 

Dr. Bakonyi Tibor s.k. 
Ifjúsági és sport 

bizottságának elnöke 

Varga Mihály s.k. 
Költségvetési és pénzügyi 

bizottságának elnöke 
 

Dr. Magda Sándor s.k. 
Mezőgazdasági 

bizottságának elnöke 
 
 


