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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 val-
lásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Foglalkoztatási és munkaügyi bi-
zottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Honvédelmi bizottsága, Ifjúsági és sport 
bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továb-
biakban: Költségvetési bizottság), valamint Mezőgazdasági bizottsága megvitatta a felsőokta-
tásról szóló T/15267. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott T/15267/541., 
543-685. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
Visszavont módosító indítványok:  
A kiegészítő ajánlás-tervezet: 192/1. (T/15267/604.), 474/1. (T/15267/610.), 491/1. 
(T/15267/645.), 531/3. (T/15267/658.), 531/4. (T/15267/660.), 532/1. (T/15267/661.), 547/3. 
(T/15267/661.), 537/2. (T/15267/648.), 547/1. (T/15267/658.), 547/2. (T/15267/660.), 550/5. 
(T/15267/625/10.) 
 
 Megjegyzés: A határozati javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egy-
séges 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 módo-
sító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem fog-
lalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozásá-
ra, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a hatá-
rozati 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 ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 

 Módosításra irányuló határozati javaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § 
(3) bekezdésére, 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 bi-
zottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal..  

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

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

 
I. 

 
 

13/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. Ba-
logh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
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T/15267/136. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 13. pontja) - 
a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdés e) pont módosítását javasolják:   
 
/(1) E törvény célja továbbá/ 
 
„e) a hallgatók felkészítése a nemzeti, az európai és az egyetemes értékek megismerésére, vál-
lalására, az általános műveltség [megszerzésére] elmélyítésére, az autonóm gondolkodásra, a 
szociális és morális kérdések iránt nyitott gondolkodásra, a civil társadalommal való együtt-
működésre, a szakmai és értelmiségi hivatás iránti elkötelezettségre,” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/624. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

21/1.  Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - 
kapcsolódva a T/15267/73. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 
22. pontja) - a törvényjavaslat 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 ren-
dezvényeket,a hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatok[at] fejlesztését célzó tennivaló-
kat, a tudományos művek kiadásá[t]nak, a kutatási tevékenység folytatásának támogatási fel-
tételeit, a tudományos eredmények hasznosításának módját.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/570. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
25/1.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/15267/145. számú módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 26. pontja) - a törvényjavaslat 5. § (6) bekezdés módosítását ja-
vasolja:   
 

„(6) A tudományos életben kiemelkedő és elismert, az Európai Kutatási Térség kutatási 
tevékenységéhez kapcsolódó egyetem — a Kormány, a Magyar Tudományos Akadémia, a 
Magyar Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási- és Tudományos Tanács, valamint a kutatási 
eredmények gazdasági hasznosulását ismerő munkaadói szervezetek és szakmai kamarák által 
meghatározott feltételekkel, nemzetközi példák alapján — „kutatóegyetem” minősítést kap-
hat. A minősítés öt éven keresztül a tudományos célú normatíva esetében többletfinanszíro-
zást jelent, ami az adott évben a képzési támogatás összegének 70 %-a.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/599. 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.   
 
 

25/2.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. Ba-
logh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/237. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 511. pontja) 
a T/15267/240. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 513. pont-
ja) a T/15267/322. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 242. 
pontja) a T/15267/411. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 
477. és 552. pontjai) a T/15267/467. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. 
sz. ajánlás 393. pontja) a T/15267/525. számon benyújtott módosító javaslathoz 
(T/15267/542. sz. ajánlás 540. pontja) a T/15267/505. számon benyújtott módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 278. pontja) - a törvényjavaslat 5. § (6) bekezdés módosítását 
javasolják:   
 

„(6) A tudományos életben kiemelkedő és elismert, az Európai Kutatási Térség kutatási 
tevékenységéhez kapcsolódó egyetem — a Magyar Köztársaság Kormánya ( a továbbiakban. 
Kormány által meghatározott felté[té]telekkel — „kutatóegyetem” minősítést kaphat.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 45/1. (625. sz. jav. - 9.§ (4) ), 236/1. (625. sz. jav. - 

35.§ (2) ), 280/1. (625. sz. jav. - 46.§ (10) ), 392/1. (625. sz. jav. - 93.§ ), 464/1. (625. sz. jav. - 123.§ (2) ), 518/1. (625. sz. 

jav. - 147.§ 15. ), 533/2. (625. sz. jav. - 149.§ (7) ), 537/1. (625. sz. jav. - 150.§ (3) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/625. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
27/1.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/15267/145. számú módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 26. pontja) - a törvényjavaslat 5. § (6) bekezdés módosítását ja-
vasolja:   
 
„(6) A tudományos életben kiemelkedő és elismert, az Európai Kutatási Térség kutatási tevé-
kenységéhez kapcsolódó egyetem - a Kormány a Magyar Akkreditációs Bizottság, a Magyar 
Tudományos Akadémia, a Magyar Rektori Konferencia, a Felsőoktatási Tudományos Tanács, 
valamint a kutatási eredmények gazdasági hasznosulását ismerő legjelentősebb szakmai szer-
vezetek által meghatározott feltétételekkel - „kutatóegyetem” minősítést kaphat. A minősítés 
tíz éven keresztül a kutatási normatíva esetében automatikusan többletfinanszírozást jelent, 
ami az adott évben a képzési támogatás teljes összegének 20 %-a.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/571. 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.   
 
 

45/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. Ba-
logh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/237. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 511. pontja) 
a T/15267/240. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 513. pont-
ja) a T/15267/322. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 242. 
pontja) a T/15267/411. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 
477. és 552. pontjai) a T/15267/467. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. 
sz. ajánlás 393. pontja) a T/15267/525. számon benyújtott módosító javaslathoz 
(T/15267/542. sz. ajánlás 540. pontja) a T/15267/505. számon benyújtott módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 278. pontja) - a törvényjavaslat 9. § (4) bekezdés módosítását 
javasolják:   
 
„(4) Az (1)–(3) bekezdés alkalmazása során az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: egyenlő bánásmódról szóló 
törvény) rendelkezéseit is alkalmazni kell.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/2. (625. sz. jav. - 5.§ (6) ), 236/1. (625. sz. jav. - 

35.§ (2) ), 280/1. (625. sz. jav. - 46.§ (10) ), 392/1. (625. sz. jav. - 93.§ ), 464/1. (625. sz. jav. - 123.§ (2) ), 518/1. (625. sz. 

jav. - 147.§ 15. ), 533/2. (625. sz. jav. - 149.§ (7) ), 537/1. (625. sz. jav. - 150.§ (3) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/625. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 - az Oktatási bizottság támogatja, 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Oktatási bizottság, az Emberi jogi bi-
zottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 

46/1.  Kuzma László és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/15267/469. 
számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 46. és 47. pontjai) - a tör-
vényjavaslat 10. § (1) bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(1) A felsőoktatási intézmény a Ptk. 29. §-ának (1) bekezdése alapján, az e törvényben 
meghatározottak szerint létrehozott és működő jogi személy. A felsőoktatási intézmény — a 
fenntartó személyétől függően — a költségvetési gazdálkodás rendje szerint, az egyházi gaz-
dálkodás rendje szerint[,] vagy a magán felsőoktatási intézmény gazdálkodási rendje szerint 
működik.” 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 481/1. (560. sz. jav. - 130.§ (6) ), 583/1. (597. sz. 

jav. - 165.§ (2) Kjt.79/D.§ (3) c) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/572. 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.   
 
 
56/1.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/15267/149. számú módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 52. és 56. pontjai) - a törvényjavaslat 12. § (4) bekezdés módo-
sítását javasolja:   
 

„(4) A felsőoktatási intézménynek rendelkeznie kell állandó székhellyel, továbbá állan-
dó kutatói, oktatói karral. E rendelkezések alkalmazásában állandó székhely a felsőoktatási 
alaptevékenység gyakorlásának, valamint a központi ügyintézésnek a helye, feltéve, hogy leg-
alább nyolc évig — a Kormány által meghatározottak szerint — a felsőoktatási intézmény fel-
adatainak ellátásához rendelkezésre áll. A felsőoktatási intézmény állandó oktatói, kutatói 
karral akkor rendelkezik, ha az alaptevékenységének az ellátásához szükséges oktatók és ku-
tatók legalább [hatvan] hetvenöt százalékát munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogvi-
szony keretében foglalkoztatja. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/601. 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.   
 
 

58/1.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél 
Károly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/66. számon benyúj-
tott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 85. pontja) - a törvényjavaslat 14. § (1) 
bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(1) A felsőoktatási intézmény — az alapító okiratában meghatározottak szerinti felada-
tainak ellátásához — intézményt, szervezeti egységet (például: közoktatási-, szakképzési-, 
közművelődési-, igazságügyi szakértői-,[könyvtári] feladatot ellátó intézmény, szervezeti 
egység) hozhat létre és tarthat fenn. Az egyetem az oktatás, a kutatás szempontjainak figye-
lembevételével könyvtárat köteles létrehozni, illetve fenntartani.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 83/1. (550. sz. jav. - 19. § (3) ), 214/1. (552. sz. jav. 

- 30.§ (3) ), 214/2. (552. sz. jav. - 30.§ (4) ), 471/1. (559. sz. jav. - 127.§ (3) újd) ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/15267/549. 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. 
 
 

58/2.  Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/15267/75. számon 
benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 59. pontja) - a törvényjavaslat 14. § 
kiegészítését javasolják a következő új (3) bekezdés  felvételével:   
 
„(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.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/579. 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.   
 
 
70/1.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/15267/69. számú módosító javaslathoz 
(T/15267/542. sz. ajánlás 62. pontja) - a törvényjavaslat 15. § (10) bekezdés módosítását ja-
vasolja:   
 
„(10) A kollégium és a diákotthon tekintetében [csak a nyilvántartásba vétellel kapcsola-
tos] minőséghitelesítési eljárást kell lefolytatni, amelynek keretei között [azt] kiemelten kell 
vizsgálni, hogy a kollégium, a fenntartó felsőoktatási intézmény, illetve a diákotthon rendel-
kezik-e a tevékenység ellátásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi feltételekkel. A minő-
séghitelesítési eljárás továbi feltételeit a Kormány határozza meg.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 286/1. (663. sz. jav. - 52.§ ), 361/1. (665. sz. jav. - 

78.§ (4) ), 361/2. (666. sz. jav. - 78.§ (5) h) ), 365/1. (667. sz. jav. - 79.§ (5) ), 365/2. (667. sz. jav. - 79.§ (6) ), 466/1. (668. 

sz. jav. - 125.§ (7) ), 475/1. (669. sz. jav. - 128.§ (2) d) ), 475/3. (670. sz. jav. - 128.§ (3) újd) ), 480/2. (671. sz. jav. - 129.§ (5) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/662. 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.   
 
 

73/1.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/450. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 73. és 74. pontjai) - a törvényjavaslat 
16. § (1) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(1) A felsőoktatási intézmény alapító okirata tartalmazza az intézmény hivatalos nevét, a 
fenntartójának 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 folytat-
hat, feltüntetve a székhelyen kívüli képzést is, a felsőfokú szakképzés szakmacsoportjait, az 
ellátott közoktatási, közművelődési, közgyűjteményi, egészségügyi, agrár- és vidékfejlesztési, 
továbbá más feladatokat, a vállalkozási tevékenység megjelölését, az intézmény székhe-
lyé”nek és valamennyi telephelyének címét, a székhelyen kívüli képzés címét, az intézmény 
szervezeti tagolásának elveit, a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott ingatlanva-
gyont, a vagyon feletti rendelkezés  [jogát, a maximális hallgatói létszámot] szabályait.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/573. 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.   
 
 

77/1.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél 
Károly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/435. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 82. pontja) - a törvényjavaslat 18. § 
(3) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(3) Egyetem az a felsőoktatási intézmény, amelyik legalább két képzési területen jogosult 
mesterképzésre, valamint legalább egy tudományterületen, két tudományágban vagy egy mű-
vészeti ágban doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére, feltéve, hogy a felsőoktatási 
intézmény munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatóinak, 
kutatóinak legalább kétharmada, illetve a művészeti és pedagógusképző intézményekben leg-
alább egyharmada tudományos fokozattal rendelkezik.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 570/1. (584. sz. jav. - 157.§ új(4) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/584. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

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

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

77/2.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél 
Károly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/435. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 82. pontja) - a törvényjavaslat 18. § 
(3) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(3) Egyetem az a felsőoktatási intézmény, amelyik legalább két képzési területen jogosult 
mesterképzésre, valamint legalább egy tudományterületen, két tudományágban vagy egy mű-
vészeti ágban doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére, feltéve, hogy a felsőoktatási 
intézmény oktatóinak, kutatóinak legalább egyharmada tudományos fokozattal rendelkezik. 
Újonnan létesült felsőoktatási intézmény esetén - kivéve ha az csak mesterképzést és doktori 
képzést folytat - ezt az arányt hat éven belül kell elérni.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/586. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

77/3.  Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél 
Károly, Sági József és Stolár Mihály képviselők - kapcsolódva a T/15267/435. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 82. pontja) - a törvényjavaslat 18. § 
(3) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(3) Egyetem az a felsőoktatási intézmény, amelyik legalább két képzési területen jogosult 
mesterképzésre, valamint legalább egy tudományterületen, két tudományágban vagy egy mű-
vészeti ágban doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére, feltéve, hogy a felsőoktatási 
intézmény oktatóinak, kutatóinak legalább fele, a művészeti és a pedagógusképző felsőoktatá-
si intézmények legalább egyharmada tudományos fokozattal rendelkezik.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 570/3. (583. sz. jav. - 157.§ új(4) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/583. 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.   
 
 

77/4.  Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél 
Károly, Sági József és Stolár Mihály képviselők - kapcsolódva a T/15267/435. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 82. pontja) - a törvényjavaslat 18. § 
(3) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(3) Egyetem az a felsőoktatási intézmény, amelyik legalább két képzési területen jogosult 
mesterképzésre, valamint legalább egy tudományterületen, két tudományágban vagy egy mű-
vészeti ágban doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére, feltéve, hogy a felsőoktatási 
intézmény oktatóinak, kutatóinak legalább [egyharmada] fele tudományos fokozattal rendel-
kezik.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 570/2. (585. sz. jav. - 157.§ új(4) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/585. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
79/1.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/15267/435. számú módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 82. pontja) - a törvényjavaslat 18. § (3) bekezdés módosítását 
javasolja:   
 
„(3) Egyetem az a felsőoktatási intézmény, amelyik legalább két képzési területen jogosult 
mesterképzésre, valamint legalább egy tudományterületen, két tudományágban vagy egy mű-
vészeti ágban doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére, feltéve, hogy a felsőoktatási 
intézmény oktatóinak, kutatóinak legalább [egyharmada] fele tudományos fokozattal rendel-
kezik.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/602. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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83/1.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél 
Károly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/57. számon benyúj-
tott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 86. pontja) - a törvényjavaslat 19. § (3) 
bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(3) A felsőoktatási intézménynek az alaptevékenységéhez igazodóan biztosítania kell az ok-
tatást és a kutatást támogató könyvtári szolgáltatást, az anyanyelvi és idegen nyelven a szak-
nyelvi ismeretek fejlesztését és a rendszeres testmozgás megszervezését.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/1. (549. sz. jav. - 14.§ (1) ), 214/1. (552. sz. jav. 

- 30.§ (3) ), 214/2. (552. sz. jav. - 30.§ (4) ), 471/1. (559. sz. jav. - 127.§ (3) újd) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/550. 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.   
 
 

83/2.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, 
Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a T/15267/356. 
számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 84. pontja) - a törvényja-
vaslat 19. § (3) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(3) A felsőoktatási intézménynek az alaptevékenységéhez igazodóan biztosítania kell a 
könyvtári szolgáltatást[, az anyanyelvi és idegen nyelven]; a szaknyelvi ismeretek fejleszté-
sét idegen nyelven is, továbbá [és] a rendszeres testmozgás megszervezését.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/617. 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.   
 
 

83/3.  Gusztos Péter és Rózsa Endre képviselők - kapcsolódva a T/15267/356. szá-
mon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 84. pontja) - a törvényjavaslat 
19. § (3) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(3) A felsőoktatási intézménynek az alaptevékenységéhez igazodóan biztosítania kell a 
könyvtári szolgáltatást[, az anyanyelvi és idegen nyelven]; a szaknyelvi ismeretek fejleszté-
sét és a rendszeres testmozgás megszervezését.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/652. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

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

96/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. Ba-
logh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/51. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 95. és 96. 
pontjai) - 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, ku-
tatók és más alkalmazottak intézményi döntések ellen benyújtható jogorvoslat[ának]i kérel-
mek elbírálásának rendjét.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/623. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

96/2.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél 
Károly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/117. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 101. pontja) - a törvényjavaslat 21. § 
(4) bekezdés f) pont módosítását javasolják:   
 
/(4) A hallgatói követelményrendszerben kell meghatározni különösen:/ 
 
„f) a kollégiumi és diákotthoni jelentkezések elbírálásának eljárási és szervezeti rendjét,” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/551. 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 nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
120/1.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/15267/58. számú módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 122. pontja) - a törvényjavaslat 23. § (6) bekezdés módosítását 
javasolja:   
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„(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 foglal-
koztatták, vagy foglalkoztatják, feltéve, hogy a kizáró ok megszűnése óta még nem telt el 
legalább öt év, 
e)]c) önkormányzati, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, 
[f) a rektor kivételével, az adott felsőoktatási intézménnyel foglalkoztatási, hallgatói jog-
viszonyban áll, 
g)]d) tagja más felsőoktatási intézmény irányító testületének, 
[h)]e) az állami felsőoktatási intézmények kivételével, az oktatási miniszter felügyelete alatt 
álló költségvetési szervvel közalkalmazotti jogviszonyban áll, 
[i) betöltötte a hetvenedik életévét].” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/603. 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.   
 
 

129/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/358. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 131. pontja) - 
a törvényjavaslat 23. § (9) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(9) Az irányító testület tagjait az oktatási miniszter kéri, illetve menti fel. A szenátus által de-
legált tagok felkérését a szenátus kezdeményezi az oktatási miniszternél. 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.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/641. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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141/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/353. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 211. pontja) - 
a törvényjavaslat 24. § (1) bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(1) Az irányító testület dönt működésének rendjéről, azzal a megkötéssel, hogy a testü-
let 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 sze-
rinti szavazatával hozza. A rektor megbízásával kapcsolatos javaslattételhez legalább öt, illet-
ve hat támogató szavazatra van szükség. [A rektori megbízással kapcsolatos döntéshoza-
talkor az irányító testület elnöke nem szavazhat.] Nem vehet részt a szavazásban az, akit a 
döntés érint. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, a döntéseket határozatba kell foglalni. 
Az irányító testület működésének rendjét a fenntartó hagyja jóvá.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 208/1. (621. sz. jav. - 29.§ (8) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/621. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

147/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/363. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 149. pontja) - 
a törvényjavaslat 25. § (1) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(1) Az irányító testület fogadja el a stratégiai, foglalkoztatási, üzleti tervet (a továbbiakban: 
intézményfejlesztési terv). Az intézményfejlesztési tervben kell meghatározni a fejlesztéssel, a 
fenntartó által a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon hasznosításával, 
megóvásával kapcsolatos elképzeléseket, a várható bevételeket és kiadásokat. Az intézmény-
fejlesztési terv része a kutatási-fejlesztési-innovációs stratégia. A kutatási-fejlesztési- 
innovációs stratégiát meg kell küldeni a regionális fejlesztési tanács részére, hogy figyelembe 
lehessen venni a régió társadalmi, gazdasági fejlesztését szolgáló középtávú program elkészí-
tésénél és végrehajtásánál. Az intézményfejlesztési tervet középtávra, legalább négyéves idő-
szakra kell elkészíteni, évenkénti bontásban meghatározva a végrehajtás feladatait. Az intéz-
ményfejlesztési 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/15267/642. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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150/1.  Gusztos Péter, dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/311. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 567. pontja) 
a T/15267/361. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 566. pont-
ja) - a törvényjavaslat 25. § (2) bekezdés a) pont módosítását javasolják:   
 
„(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 ve-
zetői tevékenységét, továbbá elláthat más, a fenntartó által átruházott munkáltatói jogkörö-
ket;” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 446/1. (619. sz. jav. - 115.§ (10) ), 567/1. (619. sz. 

jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/619. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

154/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Rózsa Endre, Földesi 
Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/350. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 151. és 154. 
pontjai) a T/15267/382. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 
439. pontja) - a törvényjavaslat 25. § (2) bekezdés h) pont módosítását javasolják:   
 
/(2) Az irányító testület a jogszabályok keretei között/ 
 
„h) egyetértési jogot gyakorol a gazdasági vezető, továbbá a belső ellenőrzési szervezet veze-
tőjének megbízásánál, illetve a megbízás visszavonásánál, illetve indokolt esetben kezdemé-
nyezheti a gazdasági vezető vagy a belső ellenőrzési szervezet vezetője megbízásásának visz-
szavonását.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 438/1. (654. sz. jav. - 115.§ (2) f) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/654. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

157/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/350. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 151. és 154. 
pontjai) a T/15267/351. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 
157. pontja) - a törvényjavaslat 25. § (3) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(3) Az irányító testület határozza meg a felsőoktatási intézmény szervezeti tagozódását[, 
amely alapján]. Az irányító testület döntése előtt beszerzi a szenátus véleményét. A szenátus 
az irányító testület megkeresésétől számított harminc napon belül nyilváníthat véleményt. A 
határidő jogvesztő. Az irányító testület döntése alapján a szenátus [szabályozza] - a szervezeti 
és működési szabályzatban - meghatározza a felsőoktatási intézmény [a] működés rendjét.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/635. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
157/2.  Tatai-Tóth András képviselő - kapcsolódva a T/15267/314. számú módosító javas-
lathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 189. pontja) a T/15267/350. számú módosító javaslathoz 
(T/15267/542. sz. ajánlás 151. és 154. pontjai) - a törvényjavaslat 25. § kiegészítését javasolja 
a következő új (4) bekezdés  felvételével:   
 
„(4) A szenátus a fenntartónál jelzéssel élhet, ha megítélése szerint az irányító testület a felső-
oktatási intézmény rendelkezésére bocsátott vagy tulajdonában lévő ingatlanvagyon elidege-
nítésével, hasznosításával kapcsolatosan hozott döntésével veszélyezteti a felsőoktatási intéz-
mény működését. Ilyen jelzéssel a szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazatával élhet, az 
irányító testület határozata nyilvánosságra hozatalától számított tizenöt napon belül. A határ-
idő jogvesztő. A fenntartó nyilatkozatáig az irányító testület döntése nem hajtható végre.”
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/616. 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.   
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157/3.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, 

Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a T/15267/314. 
számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 189. pontja) a 
T/15267/350. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 151. és 154. 
pontjai) - a törvényjavaslat 25. § kiegészítését javasolják a következő új (4) bekezdés  felvé-
telével:   
 
„(4) A szenátus a fenntartónál jelzéssel élhet, ha megítélése szerint az irányító testület a felső-
oktatási intézmény rendelkezésére bocsátott vagy tulajdonában lévő ingatlanvagyon elidege-
nítésével kapcsolatosan hozott döntésével veszélyezteti a felsőoktatási intézmény működését. 
Ilyen jelzéssel a szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazatával élhet, az irányító testület 
határozata nyilvánosságra hozatalától számított tizenöt napon belül. A határidő jogvesztő. A 
fenntartó nyilatkozatáig az irányító testület döntése nem hajtható végre.”
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/643. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

170/1.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél 
Károly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/155. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 168., 170., 174., 178., 183., 185. és 
188. pontjai) - a törvényjavaslat 27. § (3) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(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].” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171/1. (580. sz. jav. - 27.§ (5) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/580. 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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171/1.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél 
Károly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/155. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 168., 170., 174., 178., 183., 185. és 
188. pontjai) - a törvényjavaslat 27. § (5) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(5) A szenátus az a)–[g)]i) pont tekintetében dönt, illetve a [h)–]k)-m) pont tekintetében 
dönthet 
 
a) képzési programjáról,
b) a kutatási program elfogadásáról, 
[b)] c) a tudományos tanács létrehozásáról, tagjainak és elnökének megválasztásáról, 
[c)] d) a felsőoktatási intézmény állandó bizottságainak és egyéb tanácsainak létrehozásáról, 
[d)] e) az oktatói, kutatói és vezetői pályázatok rangsorolásáról, 
[e)] f) az irányító testület tagjainak delegálásáról, 
[f)] g) a szenátus képviseletében eljáró személy kiválasztásáról, 
[g)] h) köztársasági ösztöndíj adományozásának kezdeményezéséről, 
i) a minőség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveiről,
[h)] j) szervezeti és működési szabályzata által a hatáskörébe utalt kérdésekről, 
[i)] k) a doktori iskola létesítéséről és a doktori képzés indításáról, 
[j)] l) a habilitációs eljárás szabályozásáról, 
[k)] m) címek és kitüntetések adományozásáról.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 170/1. (580. sz. jav. - 27.§ (3) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/580. 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.   
 
 

182/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/508. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 169. pontja) - 
a törvényjavaslat 27. § (6) bekezdés kiegészítését javasolják a következő új f) pont  felvéte-
lével:   
 
/(6) A szenátus hatáskörébe tartozik továbbá/ 
 
„f) az e törvényben meghatározott egyéb jogosítványok gyakorlása.”
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/636. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

202/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/465. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 206. pontja) - 
a törvényjavaslat 29. § (7) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(7) Rektori megbízást az kaphat, aki vezetési, szervezési, gazdálkodási ismeretekkel és gya-
korlattal rendelkezik, továbbá a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre szóló munkavi-
szonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek. 
A rektori megbízáshoz egyetem esetén egyetemi tanári, főiskola esetén egyetemi tanári, főis-
kolai tanári, egyetemi docensi, tudományos tanácsadói vagy [kutató professzori] kutatópro-
fesszori, illetve tudományos főmunkatársi munkakörben történő alkalmazás szükséges.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/637. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

208/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/353. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 211. pontja) - 
a törvényjavaslat 29. § (8) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(8) A szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazatával kezdeményezheti a rektor visszahí-
vását. Az irányító testület a kezdeményezést, ha azzal [valamennyi] - a 23. § (2) bekezdés a)-
b) pontjában meghatározott sorrend szerint - legalább öt, illetve hét tagja egyetért, megküldi a 
fenntartónak.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 141/1. (621. sz. jav. - 24.§ (1) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/621. 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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212/1.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/15267/158. számú módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 210. pontja) - a törvényjavaslat 148. § új (7) bekezdés módosí-
tását javasolja:   
 
„ 
 
(6) A felsőoktatási intézményben egyetemi vagy főiskolai kart létesíteni a Magyar 
Akkreditációs Bizottság előzetes véleményének kikérése után lehet. A véleményezéssel kap-
csolatos eljárásra az e törvény 32. §-ának (9) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 
 
[(7)](8) A felsőoktatási intézmény szervezeti egységei - az e törvényben meghatározottak sze-
rint - regionális központtá, illetve centrummá szervezhetők. 
 
[(8)](7) A kar létesítésének elveit a Kormány határozza meg.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/605. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

214/1.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági 
József, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/436. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 214. pontja) - a törvényjavaslat 30. § 
(3) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(3) A felsőoktatási intézményben kollégiumi, informatikai, szociális, kulturális, sport, 
[könyvtári,] levéltári, múzeumi és egyéb (például: közoktatási, gyakorlati képzést biztosító 
tanműhely, művészeti gyakorlóhely, gyógyító-megelőző, valamint termelő) feladatot ellátó 
szolgáltató szervezeti egység hozható létre.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/1. (549. sz. jav. - 14.§ (1) ), 83/1. (550. sz. jav. - 

19. § (3) ), 214/2. (552. sz. jav. - 30.§ (4) ), 471/1. (559. sz. jav. - 127.§ (3) újd) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/552. 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.   
 
 

214/2.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági 
József, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/436. számon be-
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nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 214. pontja) - a törvényjavaslat 30. § 
(4) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(4) A felsőoktatási intézmény működtetési feladatainak ellátásához gazdasági, továbbá belső 
ellenőrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet hoz létre, valamint igazgatási, 
szervezési (a továbbiakban: igazgatási feladatot ellátó hivatal),  műszaki szolgáltató, könyvtá-
ri és más, a működést biztosító funkcionális szervezeti egységet hozhat létre. A gazdasági és 
ellenőrzési szervezet irányítását a rektor látja el.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/1. (549. sz. jav. - 14.§ (1) ), 83/1. (550. sz. jav. - 

19. § (3) ), 214/1. (552. sz. jav. - 30.§ (3) ), 471/1. (559. sz. jav. - 127.§ (3) újd) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/552. 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.   
 
 
223/1.  Dr. Magda Sándor képviselő, valamint Dr. Schvarcz Tibor képviselő - kapcsolód-
va a T/15267/337. számú módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 222. pontja) a 
T/15267/349. számú módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 223. pontja) a 
T/15267/411. számú módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 477. és 552. pontjai) - a 
törvényjavaslat 32. § (5) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(5) Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az 
alapfokozat az első felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésé-
re. Az alapképzésben szerzett szakképzettség jogszabályban meghatározottak szerinti munka-
kör betöltésére jogosít. Az alapképzés képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, 
hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. A gyakorlatigényes alapkép-
zési szakokban egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlat (a továbbiakban: összefüggő 
szakmai gyakorlat) szervezendő. Az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a záró-
vizsgára bocsátásnak. Az alapképzésben legalább száznyolcvan kreditet - összefüggő szakmai 
gyakorlat esetén legalább kettőszáztíz kreditet - kell és legfeljebb kétszáznegyven kreditet le-
het [megszerezni] teljesíteni. A képzési idő legalább hat, legfeljebb nyolc félév.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 550/2. (541. sz. jav. - 153.§ (1) 5. ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/541., 547. számon beterjesztett módosító javaslat indoko-
lását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- a Mezőgazdasági bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

223/3.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél 
Károly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/161. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 220., 225., 227., 232. és 235. pontjai) 
- a törvényjavaslat 32. § (5) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(5) Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az 
alapfokozat az első felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésé-
re. Az alapképzésben szerzett szakképzettség jogszabályban meghatározottak szerinti munka-
kör betöltésére jogosít. Az alapképzés képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, 
hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. Az alapképzésben legalább 
száznyolcvan, gyakorlatigényes szakokon legalább kétszáztíz kreditet kell és legfeljebb két-
száznegyven kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább hat, gyakorlatigényes szako-
kon legalább hét, és legfeljebb nyolc félév. A gyakorlatigényes szakokat a kormány állapítja 
meg.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/587. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

223/4.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/337. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 222. pontja) 
a T/15267/349. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 223. pont-
ja) a T/15267/411. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 477. és 
552. pontjai) - a törvényjavaslat 32. § (5) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(5) Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az 
alapfokozat az első felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésé-
re. Az alapképzésben szerzett szakképzettség jogszabályban meghatározottak szerinti munka-
kör betöltésére jogosít. Az alapképzés képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, 
hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. A Kormány határozza meg 
azokat az alapképzéseket, amelyekben egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlat (a to-
vábbiakban: összefüggő szakmai gyakorlat) szervezhető, továbbá, hogy az összefüggő szak-
mai gyakorlat teljesítése feltétele-e a záróvizsgára bocsátásnak.Az alapképzésben legalább 
száznyolcvan kreditet - összefüggő szakmai gyakorlat esetén legalább kettőszáztíz kreditet - 
kell és legfeljebb kétszáznegyven kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább hat, leg-
feljebb nyolc félév.” 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 550/3. (640. sz. jav. - 153.§ (1) 5. ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/640. 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 Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

223/5.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Rózsa Endre, Földesi 
Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/337. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 222. pontja) 
a T/15267/349. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 223. pont-
ja) a T/15267/411. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 477. és 
552. pontjai) - a törvényjavaslat 32. § (5) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(5) Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az 
alapfokozat az első felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésé-
re. Az alapképzésben szerzett szakképzettség jogszabályban meghatározottak szerinti munka-
kör betöltésére jogosít. Az alapképzés képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, 
hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. A Kormány meghatározza 
azokat az alapképzéseket, amelyekben egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlat (a to-
vábbiakban: összefüggő szakmai gyakorlat) szervezhető, továbbá, hogy az összefüggő szak-
mai gyakorlat teljesítése feltétele-e a záróvizsgára bocsátásnak. Az alapképzésben legalább 
száznyolcvan kreditet - összefüggő szakmai gyakorlat esetén legalább kettőszáztíz kreditet - 
kell és legfeljebb kétszáznegyven kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább hat, leg-
feljebb nyolc félév.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/657-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 

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

- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
236/0.  Az Oktatási bizottság - a törvényjavaslat 35. § (1) bekezdés módosítását javasolja:   
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„(1) A felsőoktatási intézmények által kezelt adatok alapján létre kell hozni a felsőokta-
tási információs rendszert. A felsőoktatási információs rendszer — központi nyilvántartás ke-
retében — a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoz-
tatási, hallgatói, oktatói és más alkalmazotti adatokat tartalmazza. A felsőoktatási információs 
rendszert — az oktatási miniszter által létrehozott — Országos Felsőoktatási Információs 
Központ működteti. A felsőoktatás információs rendszeréből — törvény eltérő rendelkezésé-
nek hiányában — személyes adat csak az érintett kérése, illetve hozzájárulása esetén, az érin-
tett egyidejű értesítése mellett adható ki. Ahol e törvény központi nyilvántartásról rendelke-
zik, azon a felsőoktatási információs rendszert kell érteni. A felsőoktatási információs rend-
szer keretében folyó adatkezelés jogszerűségéért az oktatási miniszter felelős. A felsőoktatási 
információs rendszerbe az érintett — saját adatai tekintetében — jogosult betekinteni és kérni 
adatainak helyesbítését[,] - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. Az 
információs rendszerbe történő betekintés, az adatok helyesbítése, törlése minden esetben in-
gyenes.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/673. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

236/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/237. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 511. pontja) 
a T/15267/240. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 513. pont-
ja) a T/15267/322. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 242. 
pontja) a T/15267/411. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 
477. és 552. pontjai) a T/15267/467. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. 
sz. ajánlás 393. pontja) a T/15267/525. számon benyújtott módosító javaslathoz 
(T/15267/542. sz. ajánlás 540. pontja) a T/15267/505. számon benyújtott módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 278. pontja) - a törvényjavaslat 35. § (2) bekezdés módosítását 
javasolják:   
 

„(2) A felsőoktatási információs rendszerbe — kormányrendeletben meghatározottak 
szerint — kötelesek adatot szolgáltatni az intézményfenntartók, illetve a felsőoktatási intéz-
mények. A felsőoktatási intézmény a felsőoktatási alaptevékenységének megkezdését követő 
harminc napon belül köteles bejelentkezni a felsőoktatási információs rendszerbe. Az Orszá-
gos Felsőoktatási Információs Központ a bejelentkezéstől számított tizenöt napon belül in-
tézményi azonosító (a továbbiakban: OM-azonosító) számot ad a felsőoktatási intézmény-
nek.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/2. (625. sz. jav. - 5.§ (6) ), 45/1. (625. sz. jav. - 

9.§ (4) ), 280/1. (625. sz. jav. - 46.§ (10) ), 392/1. (625. sz. jav. - 93.§ ), 464/1. (625. sz. jav. - 123.§ (2) ), 518/1. (625. sz. 

jav. - 147.§ 15. ), 533/2. (625. sz. jav. - 149.§ (7) ), 537/1. (625. sz. jav. - 150.§ (3) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/625. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
237/1.  Az Oktatási bizottság - a törvényjavaslat 35. § (3) bekezdés módosítását javasolja:   
 

„(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, illetve a kutatói munkakörben történő foglalkoztatás figyelemmel kísérésére szolgál. 
A felsőoktatási információs rendszer tartalmazza azoknak a nyilvántartását, akik azonosító 
számmal rendelkeznek. A nyilvántartás tartalmazza az érintett nevét, születési [adatait] he-
lyét és idejét, anyja nevét, az azonosító számot, a végzettségre és szakképzettségre vonatkozó 
adatokat, a munkahely címét és típusát, valamint OM-azonosítóját. A nyilvántartásból szemé-
lyes 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 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.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/674. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

264/1.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél 
Károly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/170. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 265. pontja) - a törvényjavaslat 42. § 
(1) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(1) Alapképzésre, az osztatlan képzésre történő felvétel feltétele az érettségi vizsga sikeres 
teljesítése.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 265/1. (553. sz. jav. - 42.§ (2) ), 266/1. (553. sz. 

jav. - 42.§ (3) ), 270/1. (574. sz. jav. - 43.§ (1) ), 270/2. (554. sz. jav. - 43.§ (1) ), 294/1. (556. sz. jav. - 53.§ (4) ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/553. 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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265/1.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél 
Károly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/170. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 265. pontja) - a törvényjavaslat 42. § 
(2) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(2) Alapképzésre, osztatlan képzésre történő jelentkezéshez az adott képzési területen kép-
zést folytató felsőoktatási intézmények közösen határozzák meg, hogy melyik vizsgatantárgy-
ból és milyen szintű vizsga letétele szükséges. A felsőoktatási intézmény határozza meg, hogy 
milyen érettségi vizsga eredményre és milyen középiskolai tanulmányi eredmény elérésére 
van szükség a felvételi kérelem teljesítéséhez. Ha az alapvető tanulmányi követelmények tel-
jesítéséhez egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeknek kell megfelelni, alkalmazni 
kell a 41. § (3) és (6) bekezdésében foglaltakat. A Kormány határozza meg, hogy mely eset-
ben lehet megkövetelni az egészségügyi, illetve a pályaalkalmassági vizsgálaton való részvé-
telt.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 264/1. (553. sz. jav. - 42.§ (1) ), 266/1. (553. sz. 

jav. - 42.§ (3) ), 270/1. (574. sz. jav. - 43.§ (1) ), 270/2. (554. sz. jav. - 43.§ (1) ), 294/1. (556. sz. jav. - 53.§ (4) ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/553. 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.   
 
 

266/1.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél 
Károly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/170. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 265. pontja) - a törvényjavaslat 42. § 
(3) bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(3) Az alapképzésre, az osztatlan képzésre történő felvételre benyújtott jelentkezési ké-
relmeket — a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel — az egyes képzési területekre meg-
határozott egységes felvételi követelmények alapján, képzési áganként, szakonként kell rang-
sorba állítani. A felvételi feltételeket teljesítők 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.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 264/1. (553. sz. jav. - 42.§ (1) ), 265/1. (553. sz. 

jav. - 42.§ (2) ), 270/1. (574. sz. jav. - 43.§ (1) ), 270/2. (554. sz. jav. - 43.§ (1) ), 294/1. (556. sz. jav. - 53.§ (4) ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/553. 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.   
 
 

267/1.  Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/248. szá-
mon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 267. pontja) - a törvényjavas-
lat 42. § (4) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(4) A felsőoktatási intézmény a tanulmányokhoz szükséges különleges képesség vagy a 
megszerezhető szakképzettséggel betölthető munkakör sajátosságai miatt szakmai alkalmas-
sági, illetőleg gyakorlati vizsgát jogosult tartani, amennyiben e képességekről az érettségi 
vizsga keretében  nem lehet vagy [nem] nincs mód megfelelően [módon lehet] meggyőződni. 
Ha a felsőoktatási intézmény gyakorlati vizsgát tart, akkor a felvételi jelentkezéseket a vizsga 
figyelembevételével rangsorolja.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/588. 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.   
 
 

269/1.  Tóth Ferenc, Sági József és Stolár Mihály képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/248. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 267. pontja) - 
a törvényjavaslat 42. § (5) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(5) A [Kormány] felsőoktatási intézmény határozza meg, hogy a felsőoktatási felvételi ké-
relmek rangsorolásánál a sporteredményeket, illetve a középiskolai tanulmányi versenyeken 
vagy más tudományos célú versenyen elért eredményeket milyen módon és milyen feltételek 
mellett lehet figyelembe venni, [továbbá] a Kormány határozza meg, hogy mely esetben lehet 
szakmai alkalmassági, illetve gyakorlati vizsgát tartani.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/615. 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.   
 
 

270/1.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél 
Károly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/432. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 270., 271. és 272. pontjai) - a tör-
vényjavaslat 43. § (1) bekezdés módosítását javasolják:   



- 28 - 

 
„(1) Mesterképzésre - az osztatlan képzés kivételével - az vehető fel, aki  alapképzésben foko-
zatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 264/1. (553. sz. jav. - 42.§ (1) ), 265/1. (553. sz. 

jav. - 42.§ (2) ), 266/1. (553. sz. jav. - 42.§ (3) ), 270/2. (554. sz. jav. - 43.§ (1) ), 294/1. (556. sz. jav. - 53.§ (4) ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/574. 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.   
 
 

270/2.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél 
Károly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/432. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 270., 271. és 272. pontjai) - a tör-
vényjavaslat 43. § (1) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(1) Mesterképzésre az vehető fel, aki  alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító 
oklevelet szerzett, illetve osztatlan képzésben vesz részt.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 264/1. (553. sz. jav. - 42.§ (1) ), 265/1. (553. sz. 

jav. - 42.§ (2) ), 266/1. (553. sz. jav. - 42.§ (3) ), 270/1. (574. sz. jav. - 43.§ (1) ), 294/1. (556. sz. jav. - 53.§ (4) ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/554. 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.   
 
 
279/1.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/15267/172. számú módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 279. pontja) - a törvényjavaslat 46. § (5) bekezdés f) pont mó-
dosítását javasolja:   
 
/(5) A hallgató joga, hogy vagyoni viszonyaira, jövedelmi helyzetére, tanulmányi eredményé-
re tekintettel pénzbeli, illetve természetbeni gondoskodásban részesüljön, e körben különösen/ 
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„f) a felsőoktatási intézmény által létrehozott, illetve támogatott gazdasági társaságban [ tagja 
legyen, illetve abban] ha munkát végez[zen], és ennek ellenértékeként hallgatói munkadíj il-
lesse meg,” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/589. 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.   
 
 
279/2.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/15267/172. számú módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 279. pontja) - a törvényjavaslat 46. § (5) bekezdés f) pont mó-
dosítását javasolja:   
 
/(5) A hallgató joga, hogy vagyoni viszonyaira, jövedelmi helyzetére, tanulmányi eredményé-
re tekintettel pénzbeli, illetve természetbeni gondoskodásban részesüljön, e körben különösen/ 
 
„f) a felsőoktatási intézmény által létrehozott, illetve támogatott gazdasági társaság tagja le-
gyen, illetve abban munkát végezzen, és ennek ellenértékeként hallgatói munkadíj illesse 
meg. A hallgató a gazdasági társaságban az erre vonatkozó törvényi előírások szerint válhat 
taggá,” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/606. 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, 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

280/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/237. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 511. pontja) 
a T/15267/240. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 513. pont-
ja) a T/15267/322. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 242. 
pontja) a T/15267/411. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 
477. és 552. pontjai) a T/15267/467. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. 
sz. ajánlás 393. pontja) a T/15267/525. számon benyújtott módosító javaslathoz 
(T/15267/542. sz. ajánlás 540. pontja) a T/15267/505. számon benyújtott módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 278. pontja) - a törvényjavaslat 46. § (10) bekezdés módosítá-
sát javasolják:   
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„(10) A hallgató hallgatói munkadíj ellenében akkor végezhet munkát, ha hallgatói munka-
szerződést kötöttek vele. A hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglal-
koztatására a Munka Törvénykönyv[e]éről szóló 1992. évi XXII. törvny (a továbbiakban: 
Munka Törvénykönyve) rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/2. (625. sz. jav. - 5.§ (6) ), 45/1. (625. sz. jav. - 

9.§ (4) ), 236/1. (625. sz. jav. - 35.§ (2) ), 392/1. (625. sz. jav. - 93.§ ), 464/1. (625. sz. jav. - 123.§ (2) ), 518/1. (625. sz. jav. 

- 147.§ 15. ), 533/2. (625. sz. jav. - 149.§ (7) ), 537/1. (625. sz. jav. - 150.§ (3) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/625. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
286/1.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/15267/254. számú módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 286. pontja) - a törvényjavaslat 52. § módosítását javasolja:   
 
52. § [(1) A hallgató kollégiumi elhelyezése jelentkezés alapján történik. Kollégiumi elhe-
lyezését kérheti mindenki, aki felvételi kérelmet nyújtott be a felsőoktatási intézménybe, 
illetve aki hallgatói jogviszonyban áll, függetlenül attól, hogy milyen képzési szakaszra, 
milyen tanulmányi rend szerinti képzésre kéri a felvételét, illetve létesített hallgatói jog-
viszonyt. 
 
(2) A kollégiumi jelentkezések elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a hátrányos 
helyzetű hallgatót, aki kollégiumi elhelyezés hiányában felsőfokú tanulmányait nem tud-
ja megkezdeni, illetve folytatni. 
 
(3) A kollégiumi elhelyezésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat a lakhatási feltéte-
lek biztosításáért és az ahhoz kapcsolódó, a rendeltetésszerű használatot biztosító alap-
szolgáltatásokért kell fizetni. Az alapszolgáltatások összegét a kollégium komfortfokoza-
ta alapján kell meghatározni. A kollégium további kiegészítő szolgáltatásokat nyújthat, 
melyek igénybevételéről a hallgató dönt. 
 
(4) A kollégiumi felvételkor meg kell határozni a térítési díj összegét, valamint hogy a 
kollégium milyen kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, és ezekért a hallgató milyen fizetési 
kötelezettséggel tartozik. 
 
(5) A felvételi ügyekben a kollégiumi bizottság dönt. 
 
(6) A kollégiumi felvétellel kollégiumi tagsági jogviszony jön létre. 
 
(7) A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a kollégiumi tagsági jogviszony-
ból származó hallgatói jogokat és kötelezettségeket, a kollégium működésének a rendjét, 
az általa nyújtott kiegészítő szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a kollégiumi 
együttélés szabályait, a felvételi kérelmek elbírálásának rendjét. 
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(8) Az állami fenntartásban működő kollégium esetében az elhelyezés keretében biztosí-
tott lakhatási feltételekért és az ahhoz kapcsolódó kötelező szolgáltatásokért (a további-
akban: alapszolgáltatás) kérhető térítési díj legmagasabb összegét, a kollégium komfort-
fokozat szerinti osztályba sorolásának feltételeit, az alapszolgáltatások körét a Kormány 
határozza meg. 
 
(9) A felsőoktatási intézményben a kollégiumi hallgatók érdekképviseletét a hallgatói 
önkormányzat látja el. 
 

(10) Az e §-ban foglaltakat — a (2) és (8)—(9) bekezdésben meghatározottak kivé-
telével — alkalmazni kell a diákotthonra is, ha az a felsőoktatási intézménnyel kötött 
megállapodás alapján vesz részt a lakhatási feltételek biztosításában.] 
 
 (1) A kollégium és a diákotthon a jelen törvény alkalmazásában a 13. §- ban foglaltakat kivé-
ve azonos megítélés alá esik. 
 
(2) A kollégiumi felvétellel kollégiumi tagsági jogviszony jön létre. 
 
(3) A kollégiumi elhelyezésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat a lakhatási feltételek 
biztosításáért és az ahhoz kapcsolódó, a kollégium által biztosított szolgáltatásokért kell fizet-
ni. A térítési díjat a kollégiumi minőséghitelesítési eljárás során megállapított besorolás alap-
ján kell meghatározni. 
 
(4) A kollégiumi felvételi határozatban meg kell határozni az adott tanévre érvényes kollégi-
umi díj összegét. 
 
(5) A kollégium önkormányzattal rendelkezik. Az önkormányzat tagja valamennyi kollégiumi 
tagsággal rendelkező hallgató, a kollégium vezetői, a kollégiumi tanár, valamint a kollégiumi 
önkormányzat által tagsági jogokkal felhatalmazott személy. A hallgatók jogaikat választott 
kollégiumi hallgatói önkormányzat útján gyakorolják. 
 
(6) A kollégiumi önkormányzat: 
 
a) képviseli a kollégiumot a felsőoktatási intézmény testületeiben 
b) egyetértési jogot gyakorol a kollégium szervezeti és működési szabályzatának és a kollégi-
umi felvételi szabályzatnak az elfogadásakor 
c) dönt a kollégiumi felvételről 
d) egyetértési jogot gyakorol a kollégium hallgatói célú közös használatú helyiségeinek a ta-
nulmányi időszakban történő, nem hallgatói célú hasznosításában 
e) kollégiumi fegyelmi eljárást folytat le. 
A kollégiumi önkormányzat ügyrendjét maga határozza meg. 
 
(7) A kollégiumi hallgatói önkormányzat: 
 
a) részt vesz a kollégium vezetésében 
b) egyetértési jogot gyakorol a kollégium vezetőinek kinevezésekor 
c) a kifejezetten a kollégiumot érintő ügyekben gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyeket a 
törvény a hallgatói önkormányzat jogául rendel. 
A kollégiumi hallgatói önkormányzat ügyrendjét maga határozza meg. 
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(8) A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a kollégiumi tagsági jogviszonyból 
származó jogokat és kötelességeket, a kollégium működésének a rendjét, az általa nyújtott 
szolgáltatások körét, a kollégiumi együttélés szabályait. 
 
(9) A kollégiumi felvételi eljárás szabályait intézményi kollégiumi felvételi szabályzat tartal-
mazza. 
 
(10) A kollégiumi minőséghitelesítés szabályait és azzal összefüggésben a kollégiumi díj 
megállapításának feltételeit a Kormány határozza meg.”
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70/1. (662. sz. jav. - 15.§ (10) ), 361/1. (665. sz. 

jav. - 78.§ (4) ), 361/2. (666. sz. jav. - 78.§ (5) h) ), 365/1. (667. sz. jav. - 79.§ (5) ), 365/2. (667. sz. jav. - 79.§ (6) ), 466/1. 
(668. sz. jav. - 125.§ (7) ), 475/1. (669. sz. jav. - 128.§ (2) d) ), 475/3. (670. sz. jav. - 128.§ (3) újd) ), 480/2. (671. sz. jav. - 129.§ 

(5) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/663. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- 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.   
 
 

288/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/344. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 328. és 329. 
pontjai) - a törvényjavaslat 52. § (5) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(5) A felvételi ügyekben - ha e törvény másként nem rendelkezik - a kollégiumi bizottság 
dönt.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 327/1. (627. sz. jav. - 66.§ ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/627. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 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.   
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290/1.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél 

Károly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/174. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 297., 299. és 300. pontjai) - a tör-
vényjavaslat 53. § (3) bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(3) A Kormány — az esedékesség évét megelőzően egy évvel (a továbbiakban: esedé-
kesség éve) — határozatban meghatározza az első évre felvehető államilag támogatott hallga-
tói létszámkeretet (a továbbiakban: az új belépők létszámkerete). [Az új belépők létszámke-
rete 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.]” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/555. 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.   
 
 

294/1.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél 
Károly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/212. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 293. és 298. pontjai) - a törvényjavas-
lat 53. § (4) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(4) A mesterképzésre felvehető államilag támogatott hallgatói létszámkeret az adott évet 
megelőző harmadik évben megállapított új belépők létszámkeretének harmincöt százaléka. 
Ennek számításakor az osztatlan képzésben részt vevő és a kis létszámú szakokon tanuló hall-
gatók létszámát figyelmen kívül kell hagyni.  A doktori képzésre és a szakirányú továbbkép-
zésre felvehetők létszámkerete a mesterképzésre felvehető létszámkeret tíz százaléka.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 264/1. (553. sz. jav. - 42.§ (1) ), 265/1. (553. sz. 

jav. - 42.§ (2) ), 266/1. (553. sz. jav. - 42.§ (3) ), 270/1. (574. sz. jav. - 43.§ (1) ), 270/2. (554. sz. jav. - 43.§ (1) ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/556. 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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306/2.  Sági József, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél 
Károly, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők, valamint Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth 
András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és 
Molnár József képviselők - kapcsolódva a T/15267/255. számon benyújtott módosító javas-
lathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 305. pontja) - a törvényjavaslat 55. § (4) bekezdés módosítá-
sát javasolják:   
 
„(4) Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő [nem] legfeljebb két félévvel lehet 
hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Ha a hallgató a támogatási idő alatt nem 
tudja befejezni tanulmányait, azt költségtérítéses képzési formában folytathatja.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/557., 626. számon beterjesztett módosító javaslat indoko-
lását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

314/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/343. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 318. pontja) - 
a törvényjavaslat 60. § (4) bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(4) A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. 
Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben elő-
írt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot — a nyelvvizsga le-
tétele, a szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével — teljesítette, és az előírt 
krediteket megszerezte. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszak-
ban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, határidő 
nélkül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A 
tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított 
hetedik év eltelte után feltételhez kötheti.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/644. 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.   
 
 

320/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, 
Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a T/15267/335. 
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számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 320. pontja) - a törvényja-
vaslat 62. § (1) bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(1) A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sike-
res záróvizsga, továbbá — ha e törvény másképp nem rendelkezik — az előírt nyelvvizsga le-
tétele. Ha a képzési és kimeneti követelmény szigorúbb feltételt nem állapít meg, az oklevél 
kiadásához a hallgatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely igazolja, hogy 
 
a) alapképzésben egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi, 
b) mesterképzésben [egy középfokú „C” típusú általános nyelvi vagy egy felsőfokú általá-
nos nyelvi]a képzési és kimeneti követleményekben meghatározott
 
államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett (a továbbiakban: nyelvvizsga). A 
tantervben a felsőoktatási intézmény meghatározhatja, hogy milyen nyelvekből tett nyelv-
vizsgát fogad el, azzal a megkötéssel, hogy a középiskolai érettségi bizonyítvány által tanúsí-
tott, illetve az érettségi vizsgaként elfogadott nyelvvizsgát általános nyelvi nyelvvizsgaként 
köteles elfogadni.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/638. 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.   
 
 
326/1.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/15267/441. számú módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 326. pontja) - a törvényjavaslat 63. § (4) bekezdés módosítását 
javasolja:   
 
„(4) A Magyarországon kiadott oklevelek által tanúsított végzettségi szintek angol vagy latin 
nyelvű jelölése: 
 
a) alapfokozat „Bachelor” vagy „baccalaureus” (rövidítve: BA, BSc), 
b) mesterfokozat „Master” vagy „magister” (rövidítve MA, MSc).” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/590. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
326/2.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/15267/441. számú módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 326. pontja) - a törvényjavaslat 63. § (4) bekezdés módosítását 
javasolja:   
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„(4) A Magyarországon kiadott oklevelek által tanúsított végzettségi szintek angol nyelvű je-
lölése: 
 
a) alapfokozat „Bachelor” ([rövidítve: BA, BSc](BA - Bachelor of Arts, BD - Bachelor of 
Divinity, BSc - Bachelor of Science (GB-ben), LLB - Bachelor of Laws, MB - Bachelor of 
Medicine), 
b) mesterfokozat „Master” ([rövidítve MA, MSc](MA - Master of Arts, MSc - Master of 
Science, LLM - Master of Laws).” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/3. (614. sz. jav. - 63.§ (6) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/614. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
326/3.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/15267/441. számú módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 326. pontja) - a törvényjavaslat 63. § (6) bekezdés módosítását 
javasolja:   
 
„(6) [Az orvosok, a fogorvosok, az állatorvosok, a jogászok oklevele doktori címet tanú-
sít. Ezek rövidített jelölése: dr. med., dr. med. dent., dr. vet., dr. jur.] A doktori végzett-
ségek: 
MD - Doctor of Medicine, DD - Doctor of Divinity, DLitt - Doctor of Letters/Literature, 
DPhil - Doctor of Philosophy, PhD - Doctor of Philosophy, DSc - Doctor of Science.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326/2. (614. sz. jav. - 63.§ (4) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/614. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

327/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/344. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 328. és 329. 
pontjai) - a törvényjavaslat 66. § módosítását javasolják:   
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„66. §  (1) A hallgató tehetségének kibontakoztatását a minőségi oktatás, a tudományos diák-
kör, a szakkollégium és a doktori képzés segíti. 
 
(2) A minőségi oktatás keretében a kiemelkedő képességű hallgató a tehetségének kibonta-
koztatását segítő többletkövetelmények teljesítéséhez kap segítséget.  
 
(3) A tudományos diákkör a kötelező tananyaggal kapcsolatos tudományos és művészeti is-
meretek elmélyítését, bővítését, a hallgatók kutatómunkáját, illetve alkotótevékenységét szol-
gálja. 
 

(4) [Ha a kollégiumot azzal a céllal hozzák létre, hogy részt vegyen a tehetséggon-
dozásban, szakkollégiumként működik. A kollégium részt vehet a tehetséggondozásban, 
a szakkollégiumi feladatok ellátásában. A szakkollégium — a felsőfokú tanulmányokhoz 
kapcsolódó — saját program kidolgozásával és megvalósításával segíti a minőségi kép-
zést, a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, a közéleti szerepvállalás, a 
kulturált életvitel, az egészséges életmód elsajátítását, az értelmiségi feladatokra történő 
felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését. A szakkollégiumban tudomá-
nyos diákkör is működhet. A szakkollégium szolgáltatásait igénybe veheti az a hallgató 
is, aki nem rendelkezik kollégiumi tagsági jogviszonnyal.] A szakkollégium célja, hogy sa-
ját szakmai program kidolgozásával magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson, segít-
ve a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értel-
miségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, a társa-
dalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelését. A szakkollégium az 
önkormányzatiság elvére és a szakkollégisták öntevékenységére épül, a szakkollégium tagsá-
ga dönt különösen a kollégiumi tagsági jogviszony keletkezéséről vagy megszűnéséről, az 
önálló szakkollégium szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról, a szakkollégium 
szakmai programjáról és az ahhoz kötődő szakmai teljesítményekre vonatkozó követelmé-
nyekről.
 

(5) [A szakkollégiumi jelentkezéseket — szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározottak alapján — a hallgató szakmai kiválósága alapján kell elbírálni.] Ha a 
kollégiumot azzal a céllal hozzák létre, hogy a (4) bekezdésében foglalt feltételek szerint részt 
vegyen a tehetséggondozásban, szakkollégiumként működik. A szakkollégium kollégium és 
diákotthon részeként is működhet, ha megfelel a (4) bekezdésben foglaltaknak. A szakkollé-
giumban tudományos diákkör is működhet. A szakkollégium szolgáltatásait igénybe veheti az 
a hallgató is, aki nem rendelkezik kollégiumi tagsági viszonnyal.
 
(6) Ha a szakkollégium felsőoktatási intézmény részeként működik, feladatait a 
felsőoktatási intézmény költségvetésében meghatározott keretek között láthatja el.”  
 
[(6)](7) A felsőoktatási intézmény mentor program keretében nyújt segítséget a hátrányos 
helyzetű hallgató tehetségének kibontakoztatásához. A mentor program megszervezésének el-
veit a Kormány határozza meg.  
 
[(7)](8) Az e §-ban meghatározott feladatokban a diákotthon a felsőoktatási intézménnyel kö-
tött megállapodás alapján közreműködhet.” 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 288/1. (627. sz. jav. - 52.§ (5) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/627. 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.   
 
 
329/1.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/15267/443. számú módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 330. pontja) - a törvényjavaslat 66. § (4) bekezdés módosítását 
javasolja:   
 

„(4) Ha a kollégiumot azzal a céllal hozzák létre, hogy részt vegyen a tehetséggondo-
zásban, szakkollégiumként működik. A nem szakkollégium céljából létesített kollégium is 
részt vehet a tehetséggondozásban, a szakkollégiumi feladatok ellátásában. A szakkollégium 
— a felsőfokú tanulmányokhoz kapcsolódó — saját program kidolgozásával és megvalósítá-
sával segíti a minőségi képzést, a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, a köz-
életi szerepvállalás, a kulturált életvitel, az egészséges életmód elsajátítását, az értelmiségi 
feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését. A szakkollégi-
umban tudományos diákkör is működhet. A szakkollégium tehetséggondozással kapcsolatos 
szolgáltatásait igénybe veheti az a hallgató is, aki nem rendelkezik kollégiumi tagság[i]gal 
[jogviszonnyal].” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/664. 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.   
 
 
355/1.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/15267/179. számú módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 354. pontja) - a törvényjavaslat 77. § (2) bekezdés módosítását 
javasolja:   
 
„(2) A hallgatói önkormányzat dönt saját működéséről, a hallgatói önkormányzat működésé-
hez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, az intézményi tájé-
koztatási rendszer létrehozásáról és működtetéséről. A hallgatói önkormányzat részére érdek-
képviseleti tevékenysége körében utasítás nem adható. A hallgatói önkormányzat megválaszt-
ja tisztségviselőit, ennek során minden érintett hallgató választó, illetve választható. Érvényes 
a választás, ha azon a hallgatók legalább [húsz] harmincöt százaléka részt vett. Ha a választás 
érvénytelen volt, újabb fordulót kell tartani, ekkor már húsz százalékos részvételi aránnyal ér-
vényes a választás.” 
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 Indokolás: Lásd a T/15267/600. 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.   
 
 
361/1.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/15267/220. számú módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 358. pontja) - a törvényjavaslat 78. § (4) bekezdés módosítását 
javasolja:   
 

„(4) A hallgatói önkormányzat a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 
— a szenátus létszáma legalább egynegyedének, legfeljebb egyharmadának megfelelő — 
számú tagot delegálhat a szenátusba. Ha a hallgatói önkormányzat választásában 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, egy további tagot a kollégiumi hallgatói ön-
kormányzat delegálhat.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70/1. (662. sz. jav. - 15.§ (10) ), 286/1. (663. sz. 

jav. - 52.§ ), 361/2. (666. sz. jav. - 78.§ (5) h) ), 365/1. (667. sz. jav. - 79.§ (5) ), 365/2. (667. sz. jav. - 79.§ (6) ), 466/1. (668. 

sz. jav. - 125.§ (7) ), 475/1. (669. sz. jav. - 128.§ (2) d) ), 475/3. (670. sz. jav. - 128.§ (3) újd) ), 480/2. (671. sz. jav. - 129.§ (5) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/665. 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.   
 
 
361/2.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/15267/101. számú módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 360. pontja) - a törvényjavaslat 78. § (5) bekezdés h) pont mó-
dosítását javasolja:   
 
/(5) A hallgatói önkormányzat/ 
 
„h) [a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint közreműködik a kollégium 
vezetésében] a kollégiumi hallgatói önkormányzat révén részt vesz a kollégium vezetésében, 
továbbá a kifelezetten a kollégiumokat érintő kérdésekbena jelen törvény, vagy más jogsza-
bály által meghatározott jogokat a kollégiumi hallgatói önkormányzat útján gyakorolja.” 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70/1. (662. sz. jav. - 15.§ (10) ), 286/1. (663. sz. 

jav. - 52.§ ), 361/1. (665. sz. jav. - 78.§ (4) ), 365/1. (667. sz. jav. - 79.§ (5) ), 365/2. (667. sz. jav. - 79.§ (6) ), 466/1. (668. 

sz. jav. - 125.§ (7) ), 475/1. (669. sz. jav. - 128.§ (2) d) ), 475/3. (670. sz. jav. - 128.§ (3) újd) ), 480/2. (671. sz. jav. - 129.§ (5) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/666. 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.   
 
 

361/3.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/220. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 358. pontja) - 
a törvényjavaslat 78. § (5) bekezdés kiegészítését javasolják a következő új i) pont  felvéte-
lével:   
 
/(5) A hallgatói önkormányzat/ 
 
„i) az e törvényben biztosított jogai sérelme esetén az oktatási jogok miniszteri biztosához 
fordulhat.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/620. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
365/1.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/15267/220. számú módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 358. pontja) - a törvényjavaslat 79. § (5) bekezdés módosítását 
javasolja:   
 
„(5) [A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája és a Doktoranduszok Or-
szágos Szövetsége üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Magyar Rektori Konfe-
rencia képviselőjét.] A felsőoktatási intézmények kollégiumi önkormányzatainak képvisele-
tét a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége látja el. A szervezet alapszabálya hatá-
rozza meg azt a rendet, amelynek alapján a kollégiumi önkormányzatok képviseltetik magu-
kat a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségében.” 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70/1. (662. sz. jav. - 15.§ (10) ), 286/1. (663. sz. 

jav. - 52.§ ), 361/1. (665. sz. jav. - 78.§ (4) ), 361/2. (666. sz. jav. - 78.§ (5) h) ), 365/2. (667. sz. jav. - 79.§ (6) ), 466/1. (668. 

sz. jav. - 125.§ (7) ), 475/1. (669. sz. jav. - 128.§ (2) d) ), 475/3. (670. sz. jav. - 128.§ (3) újd) ), 480/2. (671. sz. jav. - 129.§ (5) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/667. 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.   
 
 
365/2.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/15267/220. számú módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 358. pontja) - a törvényjavaslat 79. § (6) bekezdés módosítását 
javasolja:   
 

„(6) [A tudományos diákköri tevékenységet végző hallgatók és az őket támogató 
oktatók szakmai szervezete az Országos Tudományos Diákköri Tanács. Az Országos 
Tudományos Diákköri Tanács feladata a felsőoktatási intézményekben folyó hallgatói 
tudományos és művészeti tevékenység, a diákköri mozgalom országos képviselete és ösz-
szehangolása, valamint az országos jellegű tudományos és művészeti diákfórumok szer-
vezése. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács működését — az általa megalkotott 
— szervezeti és működési szabályzat határozza meg.] A Hallgatói Önkormányzatok Or-
szágos Konferenciája a Doktoranduszok Országos Szövetsége és a Felsőoktatási Kollégiumok 
Országos Szövetsége üléseire tanácskozási ioggal meg kell hívni a Magyar Rektori Konferen-
cia képviselőjét.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70/1. (662. sz. jav. - 15.§ (10) ), 286/1. (663. sz. 

jav. - 52.§ ), 361/1. (665. sz. jav. - 78.§ (4) ), 361/2. (666. sz. jav. - 78.§ (5) h) ), 365/1. (667. sz. jav. - 79.§ (5) ), 466/1. (668. 

sz. jav. - 125.§ (7) ), 475/1. (669. sz. jav. - 128.§ (2) d) ), 475/3. (670. sz. jav. - 128.§ (3) újd) ), 480/2. (671. sz. jav. - 129.§ (5) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/667. 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.   
 
 
368/1.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/15267/180. számú módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 369. és 375. pontjai) - a törvényjavaslat 84. § (2) bekezdés mó-
dosítását javasolja:   
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„(2) Az oktató a heti teljes munkaidejéből — két tanulmányi félév átlagában — leg-

alább heti [tíz] órát köteles a hallgatók felkészítését szolgáló előadás, szeminárium, gyakorlat, 
konzultáció megtartására (a továbbiakban: tanításra fordított idő) fordítani. Az oktató tudo-
mányos kutatást folytat, továbbá a hallgatókkal való foglalkozással, tudományos kutatással le 
nem kötött munkaidőben — munkaköri feladatként — a munkáltató rendelkezései szerint el-
látja mindazokat a feladatokat, amelyek összefüggnek a felsőoktatási intézmény működésével, 
és igénylik az oktató szakértelmét.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/607. 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.   
 
 
379/1.  Dr. Bakonyi Tibor képviselő - kapcsolódva a T/15267/316. számú módosító javas-
lathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 379. pontja) - a törvényjavaslat 86. § (1) bekezdés kiegészí-
tését javasolja a következő új c) pont  felvételével:   
 
/(1) A felsőoktatási intézményben létesíthető oktatói munkakörök a következők:/ 
 
„c) főiskolai, illetve egyetemi mestertanár,” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelem-
szerűen változik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/543. 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.   
 
 

392/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/237. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 511. pontja) 
a T/15267/240. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 513. pont-
ja) a T/15267/322. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 242. 
pontja) a T/15267/411. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 
477. és 552. pontjai) a T/15267/467. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. 
sz. ajánlás 393. pontja) a T/15267/525. számon benyújtott módosító javaslathoz 
(T/15267/542. sz. ajánlás 540. pontja) a T/15267/505. számon benyújtott módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 278. pontja) - a törvényjavaslat 93. § módosítását javasolják:   
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„(1) Tudományos kutatói munkakörben kell foglalkoztatni azt, aki — a munkaszerződé-
sében, illetve közalkalmazotti kinevezésében meghatározottak alapján — a teljes munkaidejé-
nek legalább kilencven százalékát a felsőoktatási intézmény tudományos tevékenységének el-
látására fordítja, továbbá munkakörébe tartozó feladatként részt vesz a felsőoktatási intéz-
mény oktatással összefüggő tevékenységében is. 
 
(2) A felsőoktatási intézményben létesíthető kutatói munkakörök a következők: 
 
a) tudományos segédmunkatárs, 
b) tudományos munkatárs, 
c) tudományos főmunkatárs, 
d) tudományos tanácsadó, 
e) kutatóprofesszor. 
 

[(4)](3) A tudományos kutatók foglalkoztatására egyebekben a 83. §-ban, a 84. § (5) 
bekezdésében, a 85. §-ban, a 86. § (2)—(3) bekezdésében, a 88. §-ban és a 90. § (2) bekezdé-
sében foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az óraadó oktató helyett a megbízá-
sos kutatót kell érteni. A tudományos segédmunkatárs munkaköri cím nélkül, gyakornokként 
nem foglalkoztatható. 
 
[(5)](4) A Kormány határozza meg a kutatói munkakörök betöltésének feltételeit, ennek kere-
tei között különösen az egyes munkakörök létesítésének feltételeit és a juttatásokat. „ 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/2. (625. sz. jav. - 5.§ (6) ), 45/1. (625. sz. jav. - 

9.§ (4) ), 236/1. (625. sz. jav. - 35.§ (2) ), 280/1. (625. sz. jav. - 46.§ (10) ), 464/1. (625. sz. jav. - 123.§ (2) ), 518/1. (625. sz. 

jav. - 147.§ 15. ), 533/2. (625. sz. jav. - 149.§ (7) ), 537/1. (625. sz. jav. - 150.§ (3) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/625. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
403/1.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/15267/267. számú módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 398. és 401. pontjai) - a törvényjavaslat 96. § (8) bekezdés mó-
dosítását javasolja:   
 
„(8) A magasabb vezetői és vezetői megbízásokra benyújtott pályázatok rangsorolásáról a 
szenátus dönt. Döntését a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel megküldi a rektornak. A 
rektor a szenátus véleményének mérlegelésével dönt a vezetői megbízás kiadásáról. Ha az in-
tézményben szervezeti egységként kar működik, annak vezetőjét, a dékánt a kari tanács vá-
lasztja meg, s a választás eredményéről tájékoztatja a szenátust és a rektort.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/608. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

410/1.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági 
József, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/493. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 410. pontja) - a törvényjavaslat 104. § 
(1) bekezdés g) pont elhagyását javasolják:   
 
/(1) Az oktatási miniszter felsőoktatás-fejlesztéssel kapcsolatos feladatai:/ 
 
„[g) rendszeresen, de legalább háromévenként a felsőoktatásban folyó képzés tapasztala-
tainak az értékelése, alapképzésben és mesterképzésben a képzési szakok szerkezetének 
felülvizsgálata,]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelem-
szerűen változik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/558. 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.   
 
 

414/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/407. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 417. pontja) - 
a törvényjavaslat 106. § (1) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(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. Az oktatási miniszter az állami felsőoktatási intézménnyel kapcsolatos 
döntése előtt beszerzi a Magyar Akkreditációs Bizottság szakértői véleményét. Az oktatási 
miniszter a szakértői véleményhez kötve van, ha az abban foglaltak az első fokú eljárásban 
készített szakértői véleménnyel megegyeznek. E bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni ak-
kor is, ha a magyar felsőoktatási intézmény a Magyar Köztársaság területén kívül kíván szék-
helyen kívüli képzést folytatni.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/634. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

419/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/373. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 419. pontja) - 
a törvényjavaslat 106. § (4) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(4) A felsőoktatási intézmény rektora az egyetemi tanári kinevezéssel kapcsolatos javaslatá-
nak elkészítése előtt beszerzi a Magyar Akkreditációs Bizottság szakértői véleményét. A fel-
sőoktatási intézmény rektora a szakértői véleményben foglaltak mérlegelésével készíti el ja-
vaslatát az egyetemi tanári kinevezésre, melyet a szakértői véleménnyel együtt megküld a fel-
sőoktatási intézmény fenntartójának. A nem állami felsőoktatási intézmény fenntartója a rek-
tor javaslatát a Magyar Akkreditációs Bizottság szakértői véleményével és a saját álláspontjá-
nak ismertetésével együtt megküldi az oktatási miniszternek. Az oktatási miniszter beszerzi a 
Magyar Akkreditációs Bizottság újabb szakértői véleményét abban az esetben, ha a felsőokta-
tási intézmény rektorának [döntése] javaslata nincs összhangban a Magyar Akkreditációs Bi-
zottság szakértői véleményében foglaltakkal. Ha a rektor [döntése] javaslata és a Magyar 
Akkreditációs Bizottság szakértői véleménye összhangban áll, az oktatási miniszter kezdemé-
nyezi az egyetemi tanári kinevezést a köztársasági elnöknél. Ha a rektor [döntése] javaslata 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/15267/628. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
420/0.  Az Oktatási bizottság - a törvényjavaslat 107. § (1) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(1) A [Kormány] regisztrációs központ a Komrány írányítása és [elnevezéssel központi 
költségvetési szervet hoz létre, amely központi hivatalként működik, irányítását és ellen-
őrzését] az oktatási miniszter felügyelete alatt álló, országos hatáskörű, központi költségveté-
si szervként működő közigazgatási szerv [látja el. A regisztrációs központ feladatait orszá-
gos illetékességgel látja el].” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 551/1. (675. sz. jav. - 153.§ (1) 18. ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/675. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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420/1.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Pánczél Károly, Stolár 

Mihály és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/15267/185. számon benyújtott módosító 
javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 420. pontja) - a törvényjavaslat 107. § (6) bekezdés el-
hagyását javasolják:   
 
„[(6) A regisztrációs központ közhiteles nyilvántartást vezet a felsőoktatási intézmé-
nyekről, továbbá dönt a nem költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény 
közhasznúsági nyilvántartásba vételéről.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/575. 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.   
 
 

425/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/270. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 433. pontja) - 
a törvényjavaslat 111. § (1) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(1) Magyar Akkreditációs Bizottságnak harminc tagja van. [Tizenöt] Tizennégy tagot dele-
gál 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 szerve-
zetek, egy tagot az Országos Érdekegyeztető Tanács munkaadói oldala. Nem lehet a Magyar 
Akkreditációs Bizottság tagja, aki a Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagja, rektor, irányí-
tó testület tagja vagy köztisztviselő. A Magyar Akkreditációs Bizottság tagjai közül megvá-
lasztja elnökét és más tisztségviselőit, valamint meghatározza működésének rendjét.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/653. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
425/2.  Az Oktatási bizottság - a törvényjavaslat 111. § (1) bekezdés módosítását javasolja:   
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„(1) Magyar Akkreditációs Bizottságnak harminc tagja van. Tizenöt tagot delegál a Magyar 
Rektori Konferencia, három tagot a Magyar Tudományos Akadémia, öt tagot a kutatóintéze-
tek, egy tagot az Országos Köznevelési Tanács, egy tagot az Országos Kisebbségi Bizottság, 
öt tagot a felsőoktatás működésében érdekelt kamarák és országos szakmai szervezetek.A fel-
sőoktatás működésében érdekelt kamarák egy tagot az Országos Érdekegyeztető Tanács mun-
kaadói oldala által javasolt személyek közül delegálnak. 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 elnökét és 
más tisztségviselőit, valamint meghatározza működésének rendjét.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/676. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

430/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/348. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 430. és 431. 
pontjai) - a törvényjavaslat 112. § (7) bekezdés kiegészítését javasolják a következő új a) 
pont  felvételével:   
 
„(7) A Felsőoktatási és Tudományos Tanács 
 
a) felkérésre véleményezi 
aa) az intézményi fejlesztési tervekhez kapcsolódó pályázatokat, 
ab) a megállapodás alapján nyújtható támogatás iránti kérelmeket,”
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelem-
szerűen változik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/639. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

431/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné és Molnár József képviselők - kapcsolódva a T/15267/270. 
számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 433. pontja) - a törvényja-
vaslat 113. § (1) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(1) A Felsőoktatási és Tudományos Tanácsnak huszonegy tagja van. [Nyolc] Hat tagot dele-
gálnak a kamarák, kettő tagot az Országos Érdekegyeztető Tanács munkaadói oldala, 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 foglalkoz-
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tatáspolitikai és munkaügyi, a földművelésügyi és vidékfejlesztési, valamint a gazdasági és 
közlekedési miniszter. Nem lehet a Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagja, aki a Magyar 
Akkreditációs Bizottság tagja, rektor, irányító testület tagja vagy köztisztviselő.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/655. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
434/1.  Az Oktatási bizottság - a törvényjavaslat 113. § (1) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(1) A Felsőoktatási és Tudományos Tanácsnak huszonegy tagja van. [Nyolc] Hat tagot dele-
gálnak a kamarák, egy-egy tagot az Országos Érdekegyeztető Tanács munkaadói, illetve 
munkavállalói oldala, 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 Szakszer-
vezete, a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi, a földművelésügyi és vidékfejlesztési, vala-
mint a gazdasági és közlekedési miniszter. Nem lehet a Felsőoktatási és Tudományos Tanács 
tagja, aki a Magyar Akkreditációs Bizottság tagja, rektor, irányító testület tagja vagy köztiszt-
viselő.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/684. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

437/1.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági 
József, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/496. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 437. pontja) - a törvényjavaslat 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 Or-
szágos Konferenciájának, a Doktoranduszok Országos Szövetségének, valamint a 
[F]felsőoktatás[i]ban [Dolgozók Szakszervezetének] működő reprezentatív szakszervezetek 
egy-egy képviselője.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/591. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

438/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Rózsa Endre, Földesi 
Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/350. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 151. és 154. 
pontjai) a T/15267/382. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 
439. pontja) - a törvényjavaslat 115. § (2) bekezdés f) pont módosítását javasolják:   
 
/(2) A fenntartó/ 
 

„f) a rektor javaslatára megbízza a gazdasági vezetőt — költségvetési szervként működő 
felsőoktatási intézmény esetén a belső ellenőrzési egység vezetőjét — , illetve a rektor, az irá-
nyító testület vagy saját kezdeményezésére visszavonja a megbízását.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 154/1. (654. sz. jav. - 25.§ (2) h) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/654. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
439/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 115. § (2) bekezdés kiegészítését java-
solja a következő új g) pont  felvételével:   
 
/A fenntartó/ 
 
„g) gondoskodik a költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény éves elemi költ-
ségvetési beszámolója ellenőrzéséről; olyan intézmények esetében amelyek tárgyévi költség-
vetése meghaladja a tízmilliárd forintot vagy saját bevétele eléri az összes forrásainak har-
minc százalékát, felhívja az intézmény irányító testületét, hogy az intézmény éves elemi költ-
ségvetési beszámolóját határozott időre bevont külső erőforrással ellenőriztesse, akinek jelen-
tése alkalmas az éves zárszámadás keretében az Országgyűlés számára az érintett intézmény 
éves beszámolója megbízhatóságának igazolására is.”
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/672. 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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446/1.  Gusztos Péter, dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/311. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 567. pontja) 
a T/15267/361. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 566. pont-
ja) - a törvényjavaslat 115. § (10) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(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 felsőoktatási 
intézményre ruházta át. A fenntartó a munkáltatói jogok gyakorlását az irányító testületre át-
ruházhatja. A fenntartó, illetve az irányító testület a jogosítványait azonos feltételek mellett 
gyakorolhatja.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 150/1. (619. sz. jav. - 25.§ (2) a) ), 567/1. (619. sz. 

jav. - 157.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/619. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

447/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/336. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 447. pontja) - 
a törvényjavaslat 116. § (3) bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(3) Az (1) bekezdésben megjelölt, külföldi oklevelet kibocsátó felsőoktatási intézmény 
Magyarországon nemzetközi szerződés alapján is létrejöhet és működhet. A nemzetközi szer-
ződés alapján létrejött és működő felsőoktatási intézményeket a[z oktatási miniszter] regiszt-
rációs központ hivatalból felveszi a (2) bekezdésben szabályozott nyilvántartásba. A nemzet-
közi szerződés alapján létrejött és működő felsőoktatási intézményeknek — a (2) bekezdésben 
meghatározott — törvényességi ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket a nemzetközi szer-
ződés eltérő rendelkezésének hiányában kell alkalmazni.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/631. 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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456/1.  Dr. Vastagh Pál képviselő - kapcsolódva a T/15267/137. számú módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 455. pontja) - a törvényjavaslat 120. § (4) bekezdés módosítá-
sát javasolja:   
 
„(4) A felsőoktatási intézmény a[z] 4. §-ban szabályozott alaptevékenységéhez kapcsolódóan 
kiegészítő [tevékenységként elláthatja a 4. § (1)-(2) bekezdésében szabályozott tevékeny-
séget], továbbá vállalkozási tevékenységet is folytathat, feltéve, hogy az alapfeladatainak ellá-
tását nem veszélyezteti . A költségvetési szervként, illetve közhasznú szervezetként működő 
felsőoktatási intézményt az alaptevékenységéhez kapcsolódó vállalkozási tevékenységből 
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 és adó kötele-
zettség nem terheli. A költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény a saját bevéte-
léből származó pénzforgalmát a Kincstárnál vezetett külön célelszámolási számlán kezelheti. 
A Kincstárnál vezetett külön célelszámolási számlán kezelt összeg év végi egyenlegét a felső-
oktatási intézmény maradványszámításánál figyelmen kívül kell hagyni.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 491/2. (546. sz. jav. - 138.§ (2) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/545. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

464/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/237. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 511. pontja) 
a T/15267/240. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 513. pont-
ja) a T/15267/322. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 242. 
pontja) a T/15267/411. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 
477. és 552. pontjai) a T/15267/467. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. 
sz. ajánlás 393. pontja) a T/15267/525. számon benyújtott módosító javaslathoz 
(T/15267/542. sz. ajánlás 540. pontja) a T/15267/505. számon benyújtott módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 278. pontja) - a törvényjavaslat 123. § (2) bekezdés módosítá-
sát javasolják:   
 
„(2) Az állami felsőoktatási intézmény hitelt  
 
a) pályázatokhoz szükséges önrész biztosításához, 
b) pályázati utófinanszírozásból adódó likviditási zavar kezeléséhez,  
[d)]c) az intézményfejlesztési tervben meghatározott fejlesztési feladatai megvalósításához 
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a Kormány által meghatározottak szerint kiírt nyilvános pályázati eljárás alapján vehet igény-
be. A felsőoktatási intézmények által igénybe vehető hitelkeretet az éves költségvetésről szóló 
törvény határozza meg.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/2. (625. sz. jav. - 5.§ (6) ), 45/1. (625. sz. jav. - 

9.§ (4) ), 236/1. (625. sz. jav. - 35.§ (2) ), 280/1. (625. sz. jav. - 46.§ (10) ), 392/1. (625. sz. jav. - 93.§ ), 518/1. (625. sz. jav. 

- 147.§ 15. ), 533/2. (625. sz. jav. - 149.§ (7) ), 537/1. (625. sz. jav. - 150.§ (3) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/625. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
466/1.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/15267/498. számú módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 466. pontja) - a törvényjavaslat 125. § (7) bekezdés módosítá-
sát javasolja:   
 
„(7) A kollégiumban [az alapszolgáltatáson felüli további szolgáltatásokért a térítési és 
juttatási szabályzatban meghatározott esetben kérhető térítési] a minőséghitelesítési eljá-
rás szerint megállapított besorolás alapján kérhető kollégiumi díj.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70/1. (662. sz. jav. - 15.§ (10) ), 286/1. (663. sz. 

jav. - 52.§ ), 361/1. (665. sz. jav. - 78.§ (4) ), 361/2. (666. sz. jav. - 78.§ (5) h) ), 365/1. (667. sz. jav. - 79.§ (5) ), 365/2. (667. 

sz. jav. - 79.§ (6) ), 475/1. (669. sz. jav. - 128.§ (2) d) ), 475/3. (670. sz. jav. - 128.§ (3) újd) ), 480/2. (671. sz. jav. - 129.§ (5) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/668. 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.   
 
 
468/1.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/15267/188. számú módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 468. pontja) - a törvényjavaslat 126. § (2) bekezdés módosítá-
sát javasolja:   
 

„(2) A költségtérítés összegét a felsőoktatási intézmény — a képzéssel kapcsolatos va-
lamennyi ráfordításra tekintettel — határozza meg, azzal a megkötéssel, hogy annak összege 
nem lehet kevesebb, mint a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy hallgatóra jutó há-
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nyadának ötven százaléka. Ha a hallgató az 56. § (2) bekezdése alapján nem jogosult a jog-
szabályon alapuló juttatás, kedvezmény, szolgáltatás igénybe vételére, a költségtérítés összege 
nem lehet kevesebb, mint a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy hallgatóra jutó há-
nyada. Vissza kell fizetni a befizetett költségtérítés szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott arányos részét, ha a hallgató a képzési időszak megkezdése előtt bejelenti, 
hogy megszünteti vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát. A felsőoktatási intézmény által az 
adott tanévre megállapított költségtérítési díj felmenő rendszerben a következő tanévekben 
legfeljebb csak az infláció mértékével növelhető.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/609. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

469/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/408. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 469. pontja) - 
a törvényjavaslat 126. § (4) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(4) A felsőoktatási intézmény megállapodhat gazdálkodó szervezettel, hogy a[z] gazdálkodó 
szervezet által[a] megjelölt személyekkel hallgatói jogviszonyt létesít. Ilyen megállapodás 
alapján hallgatói jogviszony azzal létesíthető, aki egyébként az e törvényben meghatározott 
feltételeknek megfelel. A megállapodásban ki kell kötni, hogy a hallgatók képzésével kapcso-
latos valamennyi költséget a gazdálkodó szervezet fizeti ki.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/629. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

471/1.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági 
József, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/189. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 472. és 473. pontjai) - a törvényjavas-
lat 127. § (3) bekezdés kiegészítését javasolják a következő új d) pont  felvételével:   
 
/(3) A normatív költségvetési támogatás lehet/ 
 
„d) könyvtár-fenntartási,” 
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/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 fel-
használási kötöttséget./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelem-
szerűen változik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 58/1. (549. sz. jav. - 14.§ (1) ), 83/1. (550. sz. jav. - 

19. § (3) ), 214/1. (552. sz. jav. - 30.§ (3) ), 214/2. (552. sz. jav. - 30.§ (4) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/559. 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.   
 
 
475/0.  Az Oktatási bizottság - a törvényjavaslat 128. § (1) bekezdés kiegészítését javasolja 
a következő új n) pont  felvételével:   
 
/(1) A pályázati úton adható támogatás lehet különösen:/ 
 
„n) a hungarológiai vonatkozású képzéshez” 
 
nyújtott támogatás. Az e bekezdésben szabályozott költségvetési hozzájárulás elosztása pá-
lyázat útján történik. A pályázatot a felsőoktatási intézmény vezetője vagy a diákotthon fenn-
tartója nyújthatja be. A k)-l) pont alatt meghatározott feladatokhoz kiírt pályázaton részt ve-
hetnek a társadalmi szervezetek és az alapítványok, közalapítványok is.
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 475/2. (677. sz. jav. - 128.§ (2) újg) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/677. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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475/1.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/15267/488. számú módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 476. pontja) - a törvényjavaslat 128. § (2) bekezdés d) pont 
módosítását javasolja:   
 
/(2) Az Oktatási Minisztérium megállapodás alapján támogatást adhat különösen/ 
 
„d) a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának, a Doktoranduszok Országos 
Szövetségének és a Felsőoktatási kollégiumok Országos Szövetségének tevékenységéhez,” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70/1. (662. sz. jav. - 15.§ (10) ), 286/1. (663. sz. 

jav. - 52.§ ), 361/1. (665. sz. jav. - 78.§ (4) ), 361/2. (666. sz. jav. - 78.§ (5) h) ), 365/1. (667. sz. jav. - 79.§ (5) ), 365/2. (667. 

sz. jav. - 79.§ (6) ), 466/1. (668. sz. jav. - 125.§ (7) ), 475/3. (670. sz. jav. - 128.§ (3) újd) ), 480/2. (671. sz. jav. - 129.§ (5) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/669. 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.   
 
 
475/2.  Az Oktatási bizottság - a törvényjavaslat 128. § (2) bekezdés kiegészítését javasolja 
a következő új g) pont  felvételével:   
 
/(2) Az Oktatási Minisztérium megállapodás alapján támogatást adhat különösen/ 
 
„g) a nagy értékű berendezések üzemeltetéséhez.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 475/0. (677. sz. jav. - 128.§ (1) újn) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/677. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
475/3.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/15267/488. számú módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 476. pontja) - a törvényjavaslat 128. § (3) bekezdés kiegészíté-
sét javasolja a következő új d) pont  felvételével:   
 
/(3) Az (1) bekezdés h) pontjában és a (2) bekezdés f) pontjában szabályozott célokra költség-
vetési évenként együttesen a 127. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott normatív költ-
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ségvetési támogatás öt százaléka mértékéig köthető megállapodás. A megállapodást legalább 
három évre kell kötni. Az Oktatási Minisztérium fejezetében megtervezett előirányzat/ 
 
„d) a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége támogatásához az éves kollégiumi 
normatíva öt ezreléke,” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70/1. (662. sz. jav. - 15.§ (10) ), 286/1. (663. sz. 

jav. - 52.§ ), 361/1. (665. sz. jav. - 78.§ (4) ), 361/2. (666. sz. jav. - 78.§ (5) h) ), 365/1. (667. sz. jav. - 79.§ (5) ), 365/2. (667. 

sz. jav. - 79.§ (6) ), 466/1. (668. sz. jav. - 125.§ (7) ), 475/1. (669. sz. jav. - 128.§ (2) d) ), 480/2. (671. sz. jav. - 129.§ (5) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/670. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- 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.   
 
 
480/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/15267/320. számú módosító javaslathoz 
(T/15267/542. sz. ajánlás 478. pontja) - a törvényjavaslat 129. § kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új (4) bekezdés  felvételével:   
 
„(4) A tankönyv- és jegyzet támogatásra rendelkezésre álló összeg a Kormány által meghatá-
rozott mértékben felhasználható elektronikus formában előállított tankönyvek, tananyagok és 
a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére.”
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/659. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
480/2.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/15267/471. számú módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 480. pontja) - a törvényjavaslat 129. § (5) bekezdés módosítá-
sát javasolja:   
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„(5) A felsőoktatási intézmény és a diákotthon fenntartója a megállapodásban foglaltakat sza-
badon állapítja meg, azzal a megkötéssel, hogy a megállapodásnak tartalmaznia kell 
 
a) a diákotthon által nyújtott [alap- és kiegészítő] szolgáltatásokat és az értük fizetendő díja-
kat, így különösen a diákotthon kollégiumi minőséghitelesítés szerinti besorolás alapján meg-
állapított hallgatói térítési díját, 
b) a felsőoktatási intézmény hallgatóinak elhelyezésére szolgáló diákotthoni kapacitás mérté-
két, [és a diákotthoni alapszolgáltatás térítési díjának havi összegét] 
c) a kollégiumi önkormányzat működésének biztosításával kapcsolatos feladatokat.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 70/1. (662. sz. jav. - 15.§ (10) ), 286/1. (663. sz. 

jav. - 52.§ ), 361/1. (665. sz. jav. - 78.§ (4) ), 361/2. (666. sz. jav. - 78.§ (5) h) ), 365/1. (667. sz. jav. - 79.§ (5) ), 365/2. (667. 

sz. jav. - 79.§ (6) ), 466/1. (668. sz. jav. - 125.§ (7) ), 475/1. (669. sz. jav. - 128.§ (2) d) ), 475/3. (670. sz. jav. - 128.§ (3) újd) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/671. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- 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.   
 
 

481/1.  Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/319. szá-
mon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 481. pontja) - a törvényjavas-
lat 130. § (6) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(6) A hallgató akkor jogosult a (5) bekezdésben meghatározott ösztöndíjra, ha külföldi ta-
nulmányait a felsőoktatási intézmény hozzájárulásával kezdte meg. A felsőoktatási intézmény 
a tanulmányi szabályzatában határozza meg azokat a feltételeket, amelyek megléte esetén 
hozzájárul a külföldi 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] hallgatói-ösztöndíj támogatás háromszorosa. A felsőoktatási intézmény évenként 
megtervezi költségvetésében az ösztöndíjalapot.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46/1. (572. sz. jav. - 10.§ (1) ), 583/1. (597. sz. jav. 

- 165.§ (2) Kjt.79/D.§ (3) c) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/560. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Oktatási bizottság ülésén egyetért, az 
Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
491/2.  Dr. Vastagh Pál képviselő - kapcsolódva a T/15267/357. számú módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 491. pontja) - a törvényjavaslat 138. § (2) bekezdés módosítá-
sát javasolja:   
 
„(2) Ha a magán felsőoktatási intézmény közhasznú szervezetként működik, közhasznú tevé-
kenységként a 4. §-ban meghatározott feladatokat láthatja el. Ha a magán felsőoktatási intéz-
mény nem közhasznú szervezetként működik, akkor a 4. §-ban meghatározott feladatait vál-
lalkozási tevékenységként látja el, és nem kell alkalmaznia a 120. § (4) bekezdésében foglal-
takat. A közhasznú szervezetként működő magán felsőoktatási intézmény a 4. §-ban meghatá-
rozott feladatain túl vállalkozási tevékenységet is folytathat, amelynek eredményére alkal-
mazni kell a 120. § (4) bekezdésében foglaltakat.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 456/1. (545. sz. jav. - 120.§ (4) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/546. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
491/3.  Az Oktatási bizottság - a törvényjavaslat 138. § (2) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(2) Ha a magán felsőoktatási intézmény közhasznú szervezetként működik, közhasznú (cél 
szerinti) tevékenységként a 4. §-ban meghatározott feladatokat láthatja el. Ha a magán felső-
oktatási intézmény nem közhasznú szervezetként működik, akkor a 4. §-ban meghatározott 
feladatait vállalkozási tevékenységként látja el, és nem kell alkalmaznia a 120. § (4) bekezdé-
sében foglaltakat. A közhasznú szervezetként működő magán felsőoktatási intézmény a 4. §-
ban meghatározott feladatain túl vállalkozási tevékenységet is folytathat. A cél szerinti tevé-
kenység és a vállalkozási tevékenység tekintetében a közhasznú szervezetként működő felső-
oktatási intézményt megilletik mindazok a kedvezmények, amelyek a közhasznú szervezetek-
ről szóló 1997. évi CLVI. törvény 6. §-a meghatároz.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/678. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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496/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tasó László, Gusztos Péter, Rózsa Endre, Földesi Zol-
tán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/281. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 495. pontja) - 
a törvényjavaslat 140. § kiegészítését javasolják a következő új (6) bekezdés  felvételével:   
 
„(6) Katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmény alapításához, valamint képzés folytatá-
sához a honvédelmi, illetve a belügyminiszter előzetes engedélye szükséges.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/656. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

505/1.  Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József és Tóth Fe-
renc képviselők - kapcsolódva a T/15267/103. számon benyújtott módosító javaslathoz 
(T/15267/542. sz. ajánlás 507. és 509. pontjai) - a törvényjavaslat 145. § (2) bekezdés módo-
sítását javasolják:   
 

„(2) A pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató 
hallgatók a közoktatási intézményben vesznek részt gyakorlati felkészítésben. Ha a közoktatá-
si intézményt a felsőoktatási intézmény tartja fenn, az gyakorló közoktatási intézményként 
működik. A gyakorló közoktatási intézményt a felsőoktatási intézmény a közoktatásról szóló 
törvény alapján intézményalapításra jogosulttal közösen is fenntarthatja. Amennyiben a felső-
oktatási intézmény saját gyakorló közoktatási intézményt nem tart fenn, köteles megállapo-
dást kötni más közoktatási intézménnyel a gyakorlati képzés ellátására. A gyakorlati képzés-
ben így közreműködő intézményre a gyakorló közoktatási intézményre vonatkozó rendelkezé-
seket kell alkalmazni. A hallgatók gyakorlati felkészítése megvalósítható — megállapodás 
alapján — bármelyik közoktatási intézményben. A gyakorló közoktatási intézmények által el-
látott közoktatási feladatok után az éves költségvetésről szóló törvényben meghatározottak 
szerint a helyi önkormányzatok részére biztosított normatív hozzájárulások kétszerese vehető 
igénybe.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/576. 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.   
 
 

507/1.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly és Sági 
József képviselők - kapcsolódva a T/15267/447. számon benyújtott módosító javaslathoz 
(T/15267/542. sz. ajánlás 508. pontja) - a törvényjavaslat 145. § (6) bekezdés módosítását ja-
vasolják:   
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„(6) Tanítói és [T]tanári szakképzettség csak mesterképzésben szerezhető.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 509/1. (561. sz. jav. - 145.§ (7) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/562. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
507/2.  Az Oktatási bizottság - a törvényjavaslat 145. § (6) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(6) Tanári szakképzettség csak mesterképzésben szerezhető. A tanári szakképzettség meg-
szerzésének előfeltétele az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése. A tanári szakképzettsé-
get nyújtó mesterképzésben százötven kerditet lehet szerezni.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/679. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

509/1.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly és Sági 
József képviselők - kapcsolódva a T/15267/447. számon benyújtott módosító javaslathoz 
(T/15267/542. sz. ajánlás 508. pontja) - a törvényjavaslat 145. § (7) bekezdés módosítását ja-
vasolják:   
 
„(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 tanítói és a tanári mesterség képzési és kimeneti követelménye-
it.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 507/1. (562. sz. jav. - 145.§ (6) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/561. 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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518/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/237. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 511. pontja) 
a T/15267/240. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 513. pont-
ja) a T/15267/322. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 242. 
pontja) a T/15267/411. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 
477. és 552. pontjai) a T/15267/467. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. 
sz. ajánlás 393. pontja) a T/15267/525. számon benyújtott módosító javaslathoz 
(T/15267/542. sz. ajánlás 540. pontja) a T/15267/505. számon benyújtott módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 278. pontja) - a törvényjavaslat 147. § 15. pont módosítását ja-
vasolják:   
 
/E törvény alkalmazásában:/ 
 
„[15.]16. képzésben érdekelt miniszter: a szakképzésről szóló törvényben meghatározott, 
szakképesítésért felelős miniszter,” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/2. (625. sz. jav. - 5.§ (6) ), 45/1. (625. sz. jav. - 

9.§ (4) ), 236/1. (625. sz. jav. - 35.§ (2) ), 280/1. (625. sz. jav. - 46.§ (10) ), 392/1. (625. sz. jav. - 93.§ ), 464/1. (625. sz. jav. 

- 123.§ (2) ), 533/2. (625. sz. jav. - 149.§ (7) ), 537/1. (625. sz. jav. - 150.§ (3) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/625. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

530/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/518. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 530. és 607. 
pontjai) - a törvényjavaslat 148. § (4) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(4) A Mozgássérültek Pető András [Főiskola]Nevelőképző és Nevelőintézete 2010. decem-
ber 31-ig főiskolaként működhet tovább oly módon, hogy legalább egy képzési területen, egy 
szakon folytathat képzést.A főiskola 2011. január 1-jétől e törvény rendelkezései alapján foly-
tatja működését. Ha a főiskola e feltételnek nem tesz eleget, a 2011. szeptember 1-jén induló 
tanévben nem vehet fel hallgatót az első évfolyamra. Az előző években felvett hallgatók ta-
nulmányaikat változatlan feltételek mellett befejezhetik.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/633. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 

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

530/2.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/189. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 472. és 473. 
pontjai) a T/15267/524. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 
529., 532. és 608. pontjai) - a törvényjavaslat 148. § (6) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(6) E törvény hatályba lépése nem érinti a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 63. §-a alapján nyilvános 
könyvtári feladatokat ellátó állami egyetemi könyvtárak feladatait. Azok továbbra is ellátják a 
nyilvános könyvtári, a szak- és felsőoktatási könyvtári feladatokat. A nyilvános könyvtári fel-
adatokat ellátó állami egyetemi könyvtárak jogosultak igénybe venni az érdekeltségnövelő 
támogatás jogcímen nyújtott költségvetési támogatást, továbbá a nyilvános könyvtárak részére 
pályázati úton nyújtott támogatásokat.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/646. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
530/3.  Az Oktatási bizottság - a törvényjavaslat 148. § (6) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(6) E törvény hatályba lépése nem érinti a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 63. §-a alapján nyilvános 
könyvtári feladatokat ellátó állami egyetemi könyvtárak feladatait. Azok továbbra is ellátják a 
nyilvános könyvtári, a szak- és felsőoktatási könyvtári feladatokat. Az egyetemi könyvtárak 
az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerből - jogszabályban meghatározottak szerint - tá-
mogatást kapnak.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/680. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
531/1.  Dr. Bakonyi Tibor képviselő - kapcsolódva a T/15267/383. számú módosító javas-
lathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 531. pontja) - a törvényjavaslat 148. § kiegészítését javasolja 
a következő új (7) bekezdés  felvételével:   
 
„(7) A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara 2007. január l-jétől Test-
nevelési és Sporttudományi Egyetemként működik, amennyiben az e törvényben meghatáro-
zottak szerint a kiválással kapcsolatos engedélyezési eljárás befejeződik. A kiválás engedé-
lyezésének hiányában az intézmény egyetemi karként működik tovább. Ha a kiválással kap-
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csolatos engedélyezési eljárás befejeződik az e törvény 1. számú mellékletének az „Állami 
egyetemek” cím része a „Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest” szövegrészt követő-
en a „Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, Budapest” szövegrésszel egészül ki.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 532/3. (544. sz. jav. - 148.§ új (8) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/544. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

531/2.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/383. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 531. pontja) - 
a törvényjavaslat 148. § kiegészítését javasolják a következő új (7) bekezdés  felvételével:   
 
„(7) 2007. január 1-je után - a kiválással és az önálló intézményi működéssel kapcsolatos en-
gedélyezési eljárás sikeres befejezését követően - a Semmelweis Egyetem Testnevelési és 
Sporttudományi Kara e törvény felsőoktatási intézményekre vonatkozó rendelkezései szerint 
önálló felsőoktatási intézményként folytatja működését. A Semmelweis Egyetem „Semmel-
weis Egyetem, Budapest” elnevezéssel folytatja tovább tevékenységét azzal, hogy az e tör-
vényben meghatározott feltételeknek 2011. január 1-jétől kell megfelelnie.”
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/622. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

532/2.  Dr. Nagy Imre és Sós Tamás képviselők - kapcsolódva a T/15267/383. szá-
mon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 531. pontja) - a törvényjavas-
lat 148. § kiegészítését javasolják a következő új (8) bekezdés  felvételével:   
 
„(8) 2007. január 1-je után az intézményi működéssel kapcsolatos engedélyezési eljárás sike-
res befejezését követően - az Eszterházy Károly Főiskola e törvény felsőoktatási intézmé-
nyekre vonatkozó rendelkezései szerint - „Eszterházy Károly Egyetem Eger” elnevezéssel 
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folytatja tovább tevékenységét azzal, hogy az e törvényben meghatározott feltételeknek 2008. 
december 31-ig kell megfelelnie.”
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/618. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
532/3.  Dr. Bakonyi Tibor képviselő - kapcsolódva a T/15267/383. számú módosító javas-
lathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 531. pontja) - a törvényjavaslat 148. § kiegészítését javasolja 
a következő új (8) bekezdés  felvételével:   
 
„(8) A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) az intézményi 
akkreditáció befejező határidejéig (2007. január 1.) kincstári számlával rendelkező részjogkö-
rű költségvetési egységként működik.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 531/1. (544. sz. jav. - 148.§ új (7) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/544. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
532/4.  Az Oktatási bizottság - a törvényjavaslat 148. § kiegészítését javasolja a következő 
új (7) bekezdés  felvételével:   
 

„(7) 2007. január 1-je után - a kiválással és az önálló intézményi működéssel kapcsola-
tos engedélyezési eljárás sikeres befejezését követően - a Semmelweis Egyetem Testnevelési 
és Sporttudományi Kara e törvény felsőoktatási intézményekre vonatkozó rendelkezései sze-
rint önálló felsőoktatási intézményként folytatja működését. A Semmelweis Egyetem „Sem-
melweis Egyetem, Budapest” elnevezéssel folytatja tovább tevékenységét.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/681. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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533/1.  Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/482. szá-
mon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 533. pontja) - a törvényjavas-
lat 149. § (1) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(1) Az 1984. szeptember 1-je előtt [doktori cselekmények alapján szerzett, illetőleg e nap 
előtt engedélyezett doktori cselekmények alapján később megszerzett] szerzett egyetemi 
doktori cím továbbra is viselhető.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/592. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

533/2.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/237. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 511. pontja) 
a T/15267/240. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 513. pont-
ja) a T/15267/322. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 242. 
pontja) a T/15267/411. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 
477. és 552. pontjai) a T/15267/467. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. 
sz. ajánlás 393. pontja) a T/15267/525. számon benyújtott módosító javaslathoz 
(T/15267/542. sz. ajánlás 540. pontja) a T/15267/505. számon benyújtott módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 278. pontja) - a törvényjavaslat 149. § (7) bekezdés módosítá-
sát javasolják:   
 
„(7) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján szerzett mester (DLA) fokozat 
megfelel az e törvény szerint művészeti területen adományozható DLA fokozatnak.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/2. (625. sz. jav. - 5.§ (6) ), 45/1. (625. sz. jav. - 

9.§ (4) ), 236/1. (625. sz. jav. - 35.§ (2) ), 280/1. (625. sz. jav. - 46.§ (10) ), 392/1. (625. sz. jav. - 93.§ ), 464/1. (625. sz. jav. 

- 123.§ (2) ), 518/1. (625. sz. jav. - 147.§ 15. ), 537/1. (625. sz. jav. - 150.§ (3) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/625. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

536/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/514. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 536. pontja) - 
a törvényjavaslat 149. § kiegészítését javasolják a következő új (14) bekezdés  felvételével:   
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„(14) Az e törvény hatályba lépését megelőzően adományozott Professor Emeritus címekhez 
kapcsolódó jogok a következők szerint alakulnak: ha a címhez kapcsolódó jogosultság gya-
korlása - ide értve a kapcsolódó pénzbeli juttatásra való igényt is - határidőhöz nem kötött, 
úgy 2010. december 31-ig illeti meg a jogosultat, azzal a feltétellel, hogy a juttatás mértéke 
nem lehet kevesebb, mint a 2005. évben. A felsőoktatási intézmény a határidő lejártát követő-
en további határozott, legfeljebb öt évre szóló megállapodást köthet a Professor Emeritus 
címmel járó feladatokra és juttatásokra, illetve a juttatásokat magasabb összegben is meghatá-
rozhatja. A Professor Emeritus cím használata a jogosultat akkor is megilleti, ha a juttatásokra 
már nem jogosult. A határozott időre adományozott Professor Emeritus címekhez kapcsolódó 
jogok nem változnak.”
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/647. 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.   
 
 
536/2.  Kiss Attila képviselő - kapcsolódva a T/15267/483. számú módosító javaslathoz 
(T/15267/542. sz. ajánlás 537. pontja) - a törvényjavaslat 150. § (1) bekezdés módosítását ja-
vasolja:   
 
„(1) Ha az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzésének az előfeltétele az általános nyelv-
vizsga megléte, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmá-
nyaik[nak első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább] alatt a negyvenedik 
életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a [2015/2016.] 
2013/2014. tanévben tesznek záróvizsgát.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/569. 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.   
 
 

537/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/237. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 511. pontja) 
a T/15267/240. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 513. pont-
ja) a T/15267/322. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 242. 
pontja) a T/15267/411. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 
477. és 552. pontjai) a T/15267/467. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. 
sz. ajánlás 393. pontja) a T/15267/525. számon benyújtott módosító javaslathoz 
(T/15267/542. sz. ajánlás 540. pontja) a T/15267/505. számon benyújtott módosító javaslat-



- 67 - 

hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 278. pontja) - a törvényjavaslat 150. § (3) bekezdés módosítá-
sát javasolják:   
 
„(3) 2010. december 31-ig foglalkoztatás, valamint az intézménylétesítés és -működéssel kap-
csolatos minőséghitelesítés során egyenértékűnek kell tekinteni a doktori fokozattal 
 
a) a[z] Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvényben meghatározott dí-
jakat, 
b) a testkulturális felsőoktatásban az olimpiai játékokon, felnőtt-világbajnokságon, felnőtt Eu-
rópa-bajnokságon elért első három helyezés valamelyikét, 
c) művészeti felsőoktatásban a DLA mesterfokozattal a[z] Magyar Köztársaság kitüntetéseiről 
szóló 1991. évi XXXI. törvényen alapuló kormányrendeletben meghatározott, illetve minisz-
teri rendeletek alapján adományozható művészeti vagy ezekkel egyenértékűnek tekintett kül-
földi művészeti elismeréseket.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25/2. (625. sz. jav. - 5.§ (6) ), 45/1. (625. sz. jav. - 

9.§ (4) ), 236/1. (625. sz. jav. - 35.§ (2) ), 280/1. (625. sz. jav. - 46.§ (10) ), 392/1. (625. sz. jav. - 93.§ ), 464/1. (625. sz. jav. 

- 123.§ (2) ), 518/1. (625. sz. jav. - 147.§ 15. ), 533/2. (625. sz. jav. - 149.§ (7) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/625. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
537/3.  Az Oktatási bizottság - a törvényjavaslat 150. § (3) bekezdés módosítását javasolja:   
 
„(3) 2010. december 31-ig a foglalkoztatás, [valamint] az intézménylétesítés és -működéssel 
kapcsolatos minőséghitelesítés során [egyenértékűnek kell tekinteni] a doktori fokozattal 
egyenértékű
 
a) az 1990. évi XII. törvényben meghatározott díj[akat], 
 
b) a testkulturális felsőoktatásban 
  
ba) az olimpiai játékokon, felnőtt-világbajnokságon, felnőtt Európa-bajnokságon elért első há-
rom helyezés valamelyik[ét]e, 
 
bb) a ba) pontban felsorolt helyezéshez kapcsolódó - az országos sportági szakszövetség, en-
nek hiányában, az országos sportági szövetség által meghatározott - egy szakedzői szakkép-
zettség,
 
c) művészeti felsőoktatásban a [DLA mesterfokozattal az 1991. évi XXXI. törvényen ala-
puló] kormányrendelet[ben meghatározott], illetve miniszteri rendeletek alapján adomá-
nyozható művészeti vagy ezekkel egyenértékűnek tekintett külföldi művészeti elismerés[eket] 
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annak tekintetében, aki a díj, a helyezés, a szakképzettség, az elismerés tulajdonosa, feltéve, 
hogy az érintett legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/682. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

540/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/525. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 540. pontja) - 
a törvényjavaslat 150. § kiegészítését javasolják a következő új (5) bekezdés  felvételével:   
 
„(5) Azok akik azért nem kapták meg az oklevelüket, mert az oklevél megszerzéséhez szük-
séges nyelvi követelményt e törvény hatályba lépéséig nem teljesítették, az oklevél megszer-
zéséhez előírt nyelvvizsga teljesítésének, illetve a nyelvvizsga teljesítési kötelezettség alóli 
mentességének az igazolását 2012. december 31-ig tehetik meg.”
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/630. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

541/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/380. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 542. pontja) - 
a törvényjavaslat 151. § (2) bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(2) A [166—167.]168. § [és] a kihirdetését követő nyolcadik napon, a 170—173. § 
2006. január 1-jén, a 46. § (8) bekezdése és a 118. § (4) bekezdése 2006. szeptember 1-jén lép 
hatályba.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 577/1. (650. sz. jav. - 162.§ (4) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/650. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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547/4.  Az Oktatási bizottság - a törvényjavaslat 152. § (2)-(4) bekezdésének, valamint 
ezzel összefüggésben a Megjegyzésben felsorolt §-ok módosítását javasolja:   
 

„(2) 2006. január 1-jétől a Magyar Akkreditációs Bizottság elnevezése Magyar Felsőok-
tatási Akkreditációs Bizottság elnevezésre változik. A Magyar Akkreditációs Bizottság Tit-
kársága, mint teljes jogkörrel rendelkező önálló költségvetési szerv 2006. január 1-jétől kez-
dődően megszűnik. A Titkárság jogutódja a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság. 
2006. január 1-jétől kezdődően a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, valamint a 
Felsőoktatási és Tudományos Tanács az e törvényben meghatározott jogi személyként műkö-
dik tovább változatlan összetételben. A jogutódlás nem érinti a két testület előtt folyamatban 
lévő ügyeket, amelyeket a megkezdésükkor hatályban lévő rendelkezések alapján kell elbírál-
ni. Nem érinti továbbá a jogutódlás előtt hozott döntéseket, vállalt kötelezettségeket, illetve 
megszerzett jogokat. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság és a Felsőoktatási és 
Tudományos Tanács tagjai megbízatásuk lejártáig ellátják feladatukat, s annak lejártát köve-
tően kell az új rendelkezések szerint megalakítani a testületeket. A Felsőoktatási és Tudomá-
nyos Tanács az új rendelkezések szerint történő megalakulásig négy új taggal bővül, és hu-
szonöt taggal folytatja tevékenységét. Ezeket a tagokat a kamarák saját — felsőoktatási in-
tézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló — tagjaik közül delegálják. 
 
(3) A Magyar Akkreditációs Bizottság, valamint a Felsőoktatási és Tudományos Tanács Tit-
kárságán foglalkoztatottak további alkalmazására a közalkalmazottak jogállásáról szóló tör-
vénynek a munkáltató személyében bekövetkező változásra vonatkozó rendelkezéseit kell al-
kalmazni, figyelembe véve az e törvény 111. §-ának (5) bekezdésében és a 113. § (5) bekez-
désében foglaltakat. 
 
(4) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2006. szeptember 1-jéig az e törvényben 
meghatározott feladatokhoz igazítja szervezetét.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben: „A törvényjavaslat 1. § (10) be-
kezdésében, 32. § (10) bekezdésében, 101. § (3) bekezdésében, 102. § (5) bekezdésében, 103. 
§ (2) bekezdésében, 106. § (1)-(8) bekezdésében, 108. § (3) és (5) bekezdésében, a 109. §-át 
megelőző alcímében, 109. § (1)-(3) bekezdésében, 110-111. §-ában, 113. § (1) bekezdésében, 
116. § (2) bekezdésében, 117. § (2) bekezdésében, 117. § (2) bekezdésében, 128. § (5) bekez-
désében, 139. § (8) bekezdés g) pontjában és ugyanezen § (12) bekezdésében, 145. § (8) be-
kezdésében, 146. § (5) bekezdésében, 153. § (1) bekezdés 19. pontjában, 158. § (1) bekezdésé-
ben, 172. § (1) bekezdésében - a Kszt. módosult 2. § (1) bekezdés h) pontjában - 2. számú mel-
léklet „Az alkalmazottak adatai” cím 3. pontjában a „Magyar Akkreditációs Bizottság” szö-
vegrész helyébe „Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság” szövegrész lép.”. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/683. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
550/2.  Dr. Magda Sándor képviselő, valamint Dr. Schvarcz Tibor képviselő - kapcsolód-
va a T/15267/337. számú módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 222. pontja) a 
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T/15267/349. számú módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 223. pontja) a 
T/15267/411. számú módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 477. és 552. pontjai) - a 
törvényjavaslat 153. § (1) bekezdés 5. pont módosítását javasolja:   
 
/(1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza/ 
 
„5. a többciklusú képzés és a felsőfokú szakképzés rendjét, a képesítési keretet, a képzés indí-
tásának eljárását, a doktori képzés szabályait, a tudományterületeket, tudományágakat (32. § 
(5) és (11) bekezdés, 145. § (7) bekezdés),” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 223/1. (541. sz. jav. - 32.§ (5) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/541., 547. számon beterjesztett módosító javaslat indoko-
lását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 

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

550/3.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/337. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 222. pontja) 
a T/15267/349. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 223. pont-
ja) a T/15267/411. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 477. és 
552. pontjai) - a törvényjavaslat 153. § (1) bekezdés 5. pont módosítását javasolják:   
 
/(1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza/ 
 
„5. a többciklusú képzés és a felsőfokú szakképzés rendjét, a képesítési keretet, a képzés indí-
tásának eljárását, a doktori képzés szabályait, a tudományterületeket, tudományágakat (32. § 
(5) és (11) bekezdés, 145. § (7) bekezdés),” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 223/4. (640. sz. jav. - 32.§ (5) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/640. 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 Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
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- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

550/4.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Rózsa Endre, Földesi 
Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/337. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 222. pontja) 
a T/15267/349. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 223. pont-
ja) a T/15267/411. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 477. és 
552. pontjai) - a törvényjavaslat 153. § (1) bekezdés 5. pont módosítását javasolják:   
 
/(1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza/ 
 
„5. a többciklusú képzés és a felsőfokú szakképzés rendjét, a képesítési keretet, a képzés indí-
tásának eljárását, a doktori képzés szabályait, a tudományterületeket, tudományágakat (32. § 
(5) és (11) bekezdés, 145. § (7) bekezdés),” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/657-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
551/1.  Az Oktatási bizottság - a törvényjavaslat 153. § (1) bekezdés 18. pont módosítását 
javasolja:   
 
/(1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza/ 
 
„18. a regisztrációs központ létesítését, működési, felügyeleti rendjét (107. § (1) és (7) bekez-
dés),” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 420/0. (675. sz. jav. - 107.§ (1) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/675. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

567/1.  Gusztos Péter, dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
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T/15267/311. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 567. pontja) 
a T/15267/361. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 566. pont-
ja) - a törvényjavaslat 157. § (1) bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(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] ezzel 
összefüggésben az irányító testület vezetését is. Abban az esetben, ha vállalják e feladatok 
együttes ellátását, jelenlegi megbízatásuk — a megbízási idő változatlanul hagyása mellett — 
az irányító testület megalakulásával átalakul rektori megbízássá és irányító testületi elnöki 
megbízássá. E törvény, valamint az 1993. évi felsőoktatási törvény alapján, a felsőoktatási in-
tézmény vezetésére irányuló megbízás — egymást követően — összesen két alkalommal ad-
ható. A fenntartó az érintett rektori megbízással rendelkező közalkalmazott, illetve munkavál-
laló kinevezését, illetve munkaszerződését az e bekezdésben meghatározottak szerint módo-
sítja. Az, aki a rektori feladat ellátását nem vállalja, megbízása hátralévő időtartamára a sze-
nátus elnöki tisztjét láthatja el, ha azt elfogadja.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 150/1. (619. sz. jav. - 25.§ (2) a) ), 446/1. (619. sz. 

jav. - 115.§ (10) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/619. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

- a Foglalkoztatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

570/1.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél 
Károly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/435. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 82. pontja) - a törvényjavaslat 157. § 
kiegészítését javasolják a következő új (4) bekezdés  felvételével:   
 
„(4) A 18. § (3) bekezdése alapján a felsőoktatási intézményben tudományos fokozattal ren-
delkezők előírt arányát 2012-ig kell elérni.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77/1. (584. sz. jav. - 18.§ (3) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/584. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

570/2.  Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél 
Károly, Sági József és Stolár Mihály képviselők - kapcsolódva a T/15267/435. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 82. pontja) - a törvényjavaslat 157. § 
kiegészítését javasolják a következő új (4) bekezdés  felvételével:   
 
„(4) A 18. § (3) bekezdése alapján a felsőoktatási intézményben tudományos fokozattal ren-
delkezők előírt arányát 2012-ig kell elérni.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77/4. (585. sz. jav. - 18.§ (3) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/585. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

570/3.  Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél 
Károly, Sági József és Stolár Mihály képviselők - kapcsolódva a T/15267/435. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 82. pontja) - a törvényjavaslat 157. § 
kiegészítését javasolják a következő új (4) bekezdés  felvételével:   
 
„(4) A 18. § (3) bekezdése alapján a felsőoktatási intézményben tudományos fokozattal ren-
delkezők előírt arányát 2012-ig kell elérni.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77/3. (583. sz. jav. - 18.§ (3) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/583. 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.   
 
 

570/4.  Stolár Mihály, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél 
Károly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/106. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 565. pontja) - a törvényjavaslat 157. § 
(5) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(5) Ha a művészeti képzésben az oktatót, illetve a tanárt alapképzésben szerzett szakképzett-
séggel alkalmazzák, de ennek lehetősége a 144. § (5) bekezdése alapján megszűnik, az oktató, 
illetve a tanár tovább foglalkoztatható, feltéve, hogy a foglalkoztatás feltételeinek beálltakor 
a[z ötvenedik] negyvenedik életévét már betöltötte.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/593. 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.   
 
 

572/1.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél 
Károly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/205. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 572. pontja) - a törvényjavaslat 158. § 
(1) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(1) A felsőoktatási intézmények 2006. szeptember 1-jétől az e törvény szerint elkészített 
képzési program alapján indíthatják az alapképzés első képzési időszakát, beleértve az egysé-
ges, osztatlan képzés első képzési időszakát is. [Ettől az időponttól kezdődően nem indítha-
tó a régi képzési szerkezet szerinti főiskolai szintű, illetve egyetemi szintű képzésben új 
évfolyam.] Osztott képzésben olyan alapszak, amely szakképzettséget nem ad, csak abban az 
esetben indítható, ha az arra épülő mesterképzés érvényes képzési és kimeneti 
követelményei rendelkezésre állnak. A felsőoktatási 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 legfel-
jebb egy tanévre szóló felmentést adhat, feltéve, hogy jóváhagyott képzési és kimeneti 
követelmény hiányában a képzési programot nem lehetett elkészíteni.]” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 572/2. (578. sz. jav. - 158.§ (1) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/577. 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.   
 
 

572/2.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél 
Károly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/205. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 572. pontja) - a törvényjavaslat 158. § 
(1) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(1) A felsőoktatási intézmények 2006. szeptember 1-jétől az e törvény szerint elkészített 
képzési program alapján indíthatják az alapképzés első képzési időszakát, beleértve az egysé-
ges, osztatlan képzés első képzési időszakát is. [Ettől az időponttól kezdődően nem indítha-
tó a régi képzési szerkezet szerinti főiskolai szintű, illetve egyetemi szintű képzésben új 
évfolyam.] A felsőoktatási intézmények olyan képzést indíthatnak, amelyet a képzési prog-
ram részeként 2006. június 30-ig a szenátus elfogadott. E rendelkezés alól az oktatási minisz-
ter a Magyar Akkreditációs Bizottság kezdeményezésére legfeljebb egy tanévre szóló felmen-
tést adhat, feltéve, hogy jóváhagyott képzési és kimeneti követelmény hiányában a képzési 
programot nem lehetett elkészíteni.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 572/1. (577. sz. jav. - 158.§ (1) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/578. 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.   
 
 

573/1.  Kuzma László és Stolár Mihály képviselők - kapcsolódva a T/15267/474. 
számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 573. pontja) - a törvényja-
vaslat 159. § (3) bekezdés módosítását javasolják:   
 

„(3) Az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény 84—86. §-a a 2006. szeptember 1-jétől 
induló új képzésekben nem [alkalmazható], rendelkezéseit azonban a korábban megkezdett 
képzések tekintetében alkalmazni kell. Nem alkalmazhatók továbbá az 1993. évi felsőoktatás-
ról szóló törvény 91—94. §-ában foglaltak, az előírt követelmények kivételével. A doktori 
képzés és fokozatszerzés eljárási kérdéseire e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A dok-
tori 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.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/581. 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.   
 
 

573/2.  Sági József, Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél 
Károly, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/474. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 573. pontja) - a törvényjavaslat 159. § 
(4) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(4) A[z 53. § (4) bekezdés szerinti doktori képzésre biztosítandó államilag támogatott 
létszámkeretre vonatkozó rendelkezést a 2009/2010-es tanévtől kell alkalmazni, azzal, 
hogy a] 2006/2007-es tanévtől kezdődően a doktori képzésben résztvevők száma nem lehet 
kevesebb, mint a 2005/2006-os tanévben.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/594., 595. számon beterjesztett módosító javaslat indoko-
lását.   
 
 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.   
 
 

574/1.  Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mi-
hály és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/476. számon benyújtott módosító 
javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 575. pontja) - a törvényjavaslat 161. § (1) bekezdés 
módosítását javasolják:   
 

„(1) Az 53—56. §-ban foglaltakat a 2006. szeptember 1-jén induló alapképzések tekin-
tetében, majd felmenő rendszerben kell alkalmazni.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 575/2. (564. sz. jav. - 161.§ (5) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/563. 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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575/1.  Révész Máriusz képviselő - kapcsolódva a T/15267/476. számú módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 575. pontja) - a törvényjavaslat 161. § (2) bekezdés módosítá-
sát javasolja:   
 

„(2) E törvény hatályba lépése után az, aki igazolja, hogy a felsőoktatási intézményben 
költségtérítéses képzésben szerzett oklevelet, az 53—55. § alapján jogosult igénybe venni az 
államilag támogatott hallgatói képzést. Azoknál, akik 2006. január 1-je után felsőoktatásban 
szerzett oklevéllel vagy bizonyítvánnyal kezdenek újabb felsőfokú tanulmányokat, és nem 
tudják igazolni, hogy tanulmányaikat költségtérítés fizetése mellett folytatták, az 55. § (2)—
(3) bekezdésének alkalmazásában — bármely képzési ciklus esetén — azt kell vélelmezni, 
hogy hét félévet vettek igénybe államilag támogatott képzésként. E vélelemmel szemben a 
hallgató a beiratkozáskor igazolással élhet.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/568. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

575/2.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél 
Károly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/476. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 575. pontja) - a törvényjavaslat 161. § 
(5) bekezdés módosítását javasolják:   
 
„(5) A hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket megállapító 76. §-t 
[2006. szeptember 1-jétől] az e § (1) bekezdése alapján alapképzésben részt vevők esetében 
kell először alkalmazni.” 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 574/1. (563. sz. jav. - 161.§ (1) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/564. 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.   
 
 

575/3.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél 
Károly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/67. számon benyúj-
tott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 576. pontja) - a törvényjavaslat 162. § (1) 
bekezdés módosítását javasolják:   
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„(1) Az 53. § (3) bekezdésében foglaltakat első alkalommal 2005-ben kell alkalmazni a 2006. 
szeptember 1-jén induló alapképzések tekintetében. A mesterképzésre, doktori képzésre, szak-
irányú továbbképzésre felvehető államilag támogatott hallgatói keretszámot első alkalommal 
2009-ben kell e rendelkezések alapján megállapítani. A [Kormány a] 2006-2009-es tanévek-
ben mesterképzésre [felvehető] valamennyi államilag támogatott képzésben részt vevő hallga-
tó[i]t fel kell venni, amennyiben az előírt feltételeknek egyébként megfelel [létszámot a 
2006-2009-es tanévekre mérlegelés alapján, a felsőoktatásban államilag támogatott kép-
zésben résztvevők összlétszáma alapján határozza meg].” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/566. 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. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

575/4.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Kuzma László, Stolár Mihály, Pánczél 
Károly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/67. számon benyúj-
tott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 576. pontja) - a törvényjavaslat 162. § (2) 
bekezdés elhagyását javasolják:   
 
„[(2) A 53. § (3) bekezdése alapján megállapításra kerülő új belépőknek és a nappali 
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a középiskolák utolsó évfolyamaira járó tanu-
lóknak 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.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik. 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/565., 596. számon beterjesztett módosító javaslat indoko-
lását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

577/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/380. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 542. pontja) - 
a törvényjavaslat 162. § (4) bekezdés elhagyását javasolják:   
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„[(4) A 46. § (8) bekezdése, a 118. § (4) bekezdése és a 119. § (2) bekezdésének b) pontja 
2006. szeptember 1-jén lép hatályba.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik. 
    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 541/1. (650. sz. jav. - 151.§ (2) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/650. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

578/1.  Pánczél Károly, Sági József, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők - 
kapcsolódva a T/15267/149. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. aján-
lás 52. és 56. pontjai) - a törvényjavaslat 163. § módosítását javasolják:   
 
„163. § Az e törvény hatálybalépésekor működő nem állami felsőoktatási intézmények az ál-
landó oktatói, kutatói karra vonatkozó rendelkezéseket [szerinti működésre] 2008. szeptem-
ber 1-jétől [kezdődően] kötelesek alkalmazni.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/567. 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.   
 
 

583/1.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági 
József, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/490. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 580. pontja) - a törvényjavaslat 165. § 
(2) bekezdésben a Kjt. 79/D. § (3) bekezdés c) pont módosítását javasolják:   
 
/(3) Az (1) bekezdésben felsorolt munkakört betöltő közalkalmazott, ha a (4) bekezdésben 
meghatározott feltételeknek megfelel, magasabb fizetési fokozatba lép/ 
 
„c) egye[te]temi tanársegéd (gyakornok) az előírt feltételek teljesítését követően. A közalkal-
mazottat a tárgyév első napján kell a magasabb fizetési fokozatba besorolni.” 
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 46/1. (572. sz. jav. - 10.§ (1) ), 481/1. (560. sz. jav. 

- 130.§ (6) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/15267/597. 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.   
 
 

584/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/478. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 585. pontja) - 
a törvényjavaslat 167. § (1) bekezdés felvezető szöveg módosítását javasolják:   
 
„[(1)] A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.)” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/632. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

589/1.  Tóth Ferenc és Stolár Mihály képviselők - kapcsolódva a T/15267/480. szá-
mon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 588. pontja) - a törvényjavas-
lat 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 
tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdon jogát minden olyan, 
a birtokába került dolognak [felett], amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából, kol-
légiumi tagsági viszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, 
hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási in-
tézmény biztosította. A tanulót díjazás illeti meg, ha a nevelési-oktatási intézmény a tulajdo-
nába került dolog értékesítésével, 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 munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott 
szellemi alkotás munkáltató részére történő átadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkal-
mazni.”„ 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/582. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- az Oktatási bizottság támogatja, 

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

597/1.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági 
József, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/108. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 597. pontja) - a törvényjavaslat 174. § 
kiegészítését javasolják a következő új (6) bekezdés  felvételével:   
 
„(6) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 55. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az árvaellátás - a jogosultsági feltételek megléte esetén - legkorábban az 54. §-ban emlí-
tett személy halála napjától kezdődően a gyermek 16. életévének betöltése napjáig 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 jogo-
sultság megszűnése előtt a gyermek megrokkant, ennek tartamára az árvaellátás életkorra te-
kintet nélkül megilleti.”„ 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/611. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- 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.   
 
 

597/2.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági 
József, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/108. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 597. pontja) - a törvényjavaslat 174. § 
kiegészítését javasolják a következő új (6) bekezdés  felvételével:   
 
„(6) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 72. i) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
 
„i) oktatási vagy kutatási tevékenység, valamint az e tevékenységekhez közvetlenül kapcsoló-
dó szolgáltató tevékenység (például könyvtáros, laboráns, demonstrátor) ellenértékeként meg-
szerzett hallgatói munkadíjnak havonta a hónap első napján érvényes minimálbér összegét - 
doktoranduszok esetén annak kétszeresét - meg nem haladó része;”„ 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/612. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

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

597/3.  Révész Máriusz, Kuzma László, dr. Pósán László, Pánczél Károly, Sági 
József, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/15267/108. számon be-
nyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 597. pontja) - a törvényjavaslat 174. § 
kiegészítését javasolják a következő új (6) bekezdés  felvételével:   
 
„(6) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 41. §-ának (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Szolgálati időként kell figyelembe venni, 
a) az öregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából az 1998. január 1-je előtt, 
b) a rokkantsági nyugdíjra jogosultság szempontjából az időpontra tekintet nélkül, 
c) az öregségi nyugdíjra jogosultság szempontjából a doktori képzésben  
a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott - legfeljebb azonban a képesítés 
megszerzéséhez a tanulmányok folytatása idején szükséges - tanulmányok idejét.”„ 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/613. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 

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

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

599/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/512. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 606. pontja) - 
a törvényjavaslat 1. számú melléklet Állami egyetemek rész módosítását javasolják:   
 
/1. számú melléklet a 2005. évi .... törvényhez/ 
 
/A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI/ 
 
/Állami egyetemek/ 
 
„Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest 
Debreceni Egyetem, Debrecen 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 
Kaposvári Egyetem, Kaposvár 
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Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest 
[Magyar Iparművészeti]Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest 
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest 
Miskolci Egyetem, Miskolc 
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron 
Pécsi Tudományegyetem, Pécs 
Semmelweis Egyetem, Budapest 
Szegedi Tudományegyetem, Szeged 
Szent István Egyetem, Gödöllő 
Széchenyi István Egyetem, Győr 
Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest 
Veszprémi Egyetem, Veszprém 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/649. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

610/1.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Gusztos Péter, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Molnár József képviselők - kapcsolódva a 
T/15267/83. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 610. pontja) - 
a törvényjavaslat 3. számú melléklet módosítását javasolják:   
 
      „3. számú melléklet a 2005. évi .... törvényhez 
 

A képzési normatíva éves összegének megállapításához rendelt szorzószámok 
 
finanszírozási csoport alapképzés mesterképzés doktori képzés felsőfokú szakképzés szak-
irányú továbbképzés 
 
első  1 1.75 2.5 1 1 
második 1.5 2.625 3.75 1.5 1.5 
harmadik 2.25 4 - [-]2.25 -” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/651. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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610/2.  Kuzma László és Stolár Mihály képviselők - kapcsolódva a T/15267/83. szá-
mon benyújtott módosító javaslathoz (T/15267/542. sz. ajánlás 610. pontja) - a törvényjavas-
lat 3. számú melléklet 2. pont módosítását javasolják:   
 
„2. Egységes, osztatlan képzés esetén  az első három évre az alapképzésre, az[t] ezt követő 
évfolyamokra a mesterképzésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal az eltérés-
sel, hogy az egységes orvosképzés képzési támogatása a számítási alap háromszorosa.” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/548. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
613/1.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/15267/14. számú módosító javaslat-
hoz (T/15267/542. sz. ajánlás 612. pontja) - a törvényjavaslat 4. számú melléklet táblázat 
módosítását 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 fokozatának 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 
 Egyetemi docens  1.  70 
 Egyetemi adjunktus  3.  [53] 56
 Egyetemi adjunktus  2.  [50] 53
 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 
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 Kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó  3.  106 
 Kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó  2.  103 
 Kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó  1.  100 
 Tudományos főmunkatárs  3.  76 
 Tudományos főmunkatárs  2.  73 
 Tudományos főmunkatárs  1.  70 
 Tudományos munkatárs  -  50 
 Tudományos segédmunkatárs  -  40” „ 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/598. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
613/2.  Az Oktatási bizottság - a törvényjavaslatban a módosító indítvány a következő 
nyelvhelyességi illetve pontosító módosításokat javasolja:   
 
1. A törvényjavaslat 1. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(7) A felsőoktatási intézmény [a gazdálkodási] autonómiáját a törvényesség, a hatékonyság, 
az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a személyi felelősség biztosításával együttesen érvé-
nyesíti, e körben biztosítja a jogszabályok megtartását, az ellenőrzési feladatok [megtartá-
sát]ellátását és a mulasztás jogkövetkezményeinek érvényesítését.” 
 
2. A törvényjavaslat 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
/E törvény célja továbbá/ 
„a) a magyar felsőoktatásnak az Európai Felsőoktatási Térségbe, valamint az EurópaiKutatási 
Térségbe történő beilleszkedés[e]éhez szükséges keretfeltétele[ine]k megteremtése, regionális 
dimenziójának erősítése,” 
 
3. A törvényjavaslat 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A felsőoktatási intézmény alaptevékenysége az oktatás, a tudományos kutatás, a művé-
szeti [alkotó tevékenység]alkotótevékenység.” 
 
4. A törvényjavaslat 5. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A felsőoktatási intézmény kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiát készít, amelyben meg 
kell tervezni különösen a kutatási programokat, a pályázati eljárási rendet, tudományos ren-
dezvényeket, hazai és nemzetközi tudományos 
[kapcsolatokat]együttműködés fejlesztésével kapcsolatos teendőket, a tudományos művek 
kiadásá[t]nak, a kutatási tevékenység folytatásának támogatási feltételeit, a tudományos 
eredmények hasznosításának módját.” 
 
5. A törvényjavaslat 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A felsőoktatási intézménynek biztosítania kell az ismeretek, információk tárgyilagos és 
többoldalú közvetítését . Az állami, a helyi és az országos kisebbségi önkormányzati felsőok-
tatási intézmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás[,] vagy világnézet mellett sem. [Az]Ha 
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az állami, a helyi és az országos kisebbségi önkormányzati felsőoktatási intézmény[ben biz-
tosítani kell az ismeretek, a] vallási, illetve világnézeti információkat ad át, biztosítania kell 
azok tárgyilagos és többoldalú közvetítését . Az állami, a helyi és az országos kisebbségi ön-
kormányzati felsőoktatási intézmény működése, tevékenysége és irányítása vallási és világné-
zeti tanítások igazságáról nem foglalhat állást, vallási és világnézeti kérdésekben semlegesnek 
kell maradnia.” 
 
6. A törvényjavaslat 8. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A felsőoktatás által nyújtott képzésbe állampolgárságára való tekintet nélkül mindenki 
bekapcsolódhat[ . A hallgató], és szabadon választhatja meg azt a felsőoktatási intézményt, 
amelyben tanulmányokat kíván folytatni.” 
 
7. A törvényjavaslat 10. § (1) bekezdésének második mondata helyébe a  következő rendelke-
zés lép: 
„A felsőoktatási intézmény - a fenntartó személyétől függően - a költségvetési gazdálkodás 
rendje szerint, az egyházi gazdálkodás rendje szerint[,] vagy a magán felsőoktatási intézmény 
gazdálkodási rendje szerint működik.” 
 
8. A törvényjavaslat 11. § (7) bekezdés harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„Egy tagját a Magyar Rektori Konferencia, két tagját a Magyar Akkreditációs Bizottság testü-
lete jelöli [három éves]hároméves időtartamra.” 
 
9. A törvényjavaslat 12. § (2) bekezdés felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„Állami elismerést az a felsőoktatási intézmény kaphat, amelyik rendelkezik a feladatai ellá-
tásához szükséges feltételekkel, és az a)-d) pontok szerint választható képzési szerkezetben, 
legalább egy képzési, illetve tudományterületen vagy művészeti ágban, több szakon” 
 
10. A törvényjavaslat 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A diákotthon - az alapítótól függően költségvetési szervként[,] vagy nem költségvetési 
szervként működő -jogi személy.” 
 
11. A törvényjavaslat 14. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A felsőoktatási intézmény - az alapító okiratában meghatározottak szerinti feladatainak 
ellátásához - intézményt, szervezeti egységet (például: közoktatási[-], szakképzési[-], közmű-
velődési[-], igazságügyi szakértői[-], könyvtári feladatot ellátó intézmény, szervezeti egység) 
hozhat létre és tarthat fenn.” 
 
12. A törvényjavaslat 15. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(8) A működés megkezdéséhez szükséges engedélyben kell meghatározni, hogy a felsőokta-
tási intézmény milyen képzési területen, illetve tudományterületen, művészeti ágban, képzési 
szinten folytathat képzést, továbbá azt a maximális hallgatói létszámot, amelyet a felsőoktatá-
si intézmény - figyelembe véve a hallgatók fogadásához és az oktatói tevékenység folytatásá-
hoz rendelkezésre álló helyiségeket és más eszközöket - valamennyi évfolyamára számítva, 
teljes kihasználtsággal működve felvehet (a továbbiakban : felvehető maximális hallgatói lét-
szám). Az engedélyezési eljárás magában foglalja a székhelyen kívüli képzés feltételeinek 
vizsgálatát is, kiterjed továbbá az intézmény által tervezett képzés, tudományos, művészeti 
[alkotó tevékenység]alkotótevékenység minőségének biztosításához szükséges feltételek 
meglétének vizsgálatára. Pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény esetén a gyakorló 
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közoktatási intézmény tekintetében is le kell folytatni az engedélyezési eljárást. Ennek során 
azt kell vizsgálni, hogy a pedagógusképzésben részt vevő hallgatók felkészítéséhez szükséges 
feltételek rendelkezésre állnak-e. A regisztrációs központ a működési engedélyt azzal a felté-
tellel adja ki, hogy az engedélyben foglalt tevékenység megkezdésére az állami elismerésről 
szóló törvénymódosítás [hatályba lépését]hatálybalépését követően kerülhet sor. E törvény 1. 
számú melléklete tartalmazza azokat a felsőoktatási intézményeket, amelyek állami elisme-
réssel rendelkeznek.” 
 
13. A törvényjavaslat 21. § (3) bekezdés d) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
/A foglalkoztatási követelményrendszerben kell meghatározni különösen:/ 
„d) az oktatók és kutatók részére kiír[ható]t kutatási pályázatok elbírálásának rendjét,” 
 
14. A törvényjavaslat 27. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(8) Ha a szenátus által létrehozott bizottság, illetve tanács hallgatókat érintő ügyekben is el-
jár, biztosítani kell, hogy a bizottság munkájában részt vehessenek a hallgatók képviselői is. A 
szenátus a hallgatók tanulmányi, [vizsga és szociális ügyeinek]vizsga- és szociális ügyeinek 
intézésére állandó bizottságot hoz létre. A hallgatókat érintő ügyekben eljáró bizottságban 
biztosítani kell a hallgatók részvételét, azzal a megkötéssel, hogy a tanulmányi, vizsga- és 
szociális ügyek intézésére létrehozott állandó bizottságban a hallgatók által delegált tagok 
száma nem lehet kevesebb, mint a bizottság tagjainak ötven százaléka.” 
 
15. A törvényjavaslat 36. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(8) Kiválás esetén az eredeti felsőoktatási intézmény tovább folytatja működését, a kiváló 
szervezeti egységet új intézményként lehet megalapítani[,] vagy másik felsőoktatási intéz-
ményhez lehet csatlakoztatni . Az eljárásra a 7. §-ban, a 12-18. §-ban, valamint a 37-38. §-ban 
meghatározottakat kell alkalmazni.”  
 
16. A törvényjavaslat 41. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Felsőfokú szakképzésre történő jelentkezéshez a felsőoktatási intézmény határozza meg, 
hogy a felvételi kérelem elfogadásához az érettségi vizsga egyes vizsgatantárgyaiból milyen 
szintű vizsga letétele szükséges, továbbá milyen [érettségi vizsgaeredmény]érettségivizsga-
eredmény és milyen középiskolai tanulmányi eredmény elérésére van szükség. A felsőfokú 
szakképzésre történő jelentkezés szakképesítés meglétéhez is köthető.” 
 
17. A törvényjavaslat 42. § (2) bekezdésének első és második mondata helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„Alapképzésre történő jelentkezéshez az adott képzési területen képzést folytató felső-
oktatási intézmények közösen határozzák meg, hogy mely[ik] vizsgatantárgyakból [és milyen 
szintű vizsga letétele] szükséges az emeltszintű érettségi vizsga letétele. A felsőoktatási in-
tézmény határozza meg, hogy milyen [érettségi vizsga eredményre]érettségivizsga-
eredményre és milyen középiskolai tanulmányi eredmény elérésére van szükség a felvételi ké-
relem teljesítéséhez.” 
 
18. A törvényjavaslat 46. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
/A hallgató joga, hogy emberi méltóságát tiszteletben tartsák e körben különösen, hogy/ 
„f) vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozá-
sát tiszteletben [tartsák]tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása 
nem ütközik jogszabályba, nem sérti mások hasonló jogát és nem korlátozza társai tanuláshoz 
való jogának érvényesülését,” 
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19. A törvényjavaslat 49. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
/A hallgató kötelessége, hogy/ 
„c) megtartsa a felsőoktatási intézmény helyiségei, továbbá a felsőoktatási intézményhez tar-
tozó területek használati rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, megőrizze, illetve az előírások-
nak megfelelően kezelje a [rá bízott]rábízott eszközöket, óvja a felsőoktatási intézmény léte-
sítményeit, felszereléseit, óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmaz-
za az egészségét és biztonságát védő ismereteket,” 
 
20 . A törvényjavaslat 58. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A hallgató részére biztosítani kell, hogy tanulmányai során az oklevél megszerzéséhez 
előírt összes kredit[mennyiség] legalább öt százalékáig  szabadon választható tárgyakat ve-
hessen fel, továbbá az összes kredit[mennyiség]et legalább húsz százalékkal meghaladó 
kreditértékű tantárgy közül választhasson. Államilag támogatott képzésben biztosítani kell, 
hogy a hallgató egyéni tanulmányi rendjében - költségtérítés fizetése nélkül - az összes előírt 
kredit[mennyiség]et tíz százalékkal meghaladó kreditértékű tárgyat vehessen fel. „ 
 
21. A törvényjavaslat 59. § (3) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A felsőoktatási intézmény a szorgalmi időszak megkezdésekor a tanulmányi tájékoztatójában 
köteles - a helyben szokásos módon - nyilvánosságra hozni a képzési időszak ismeret-
ellenőrzési formáit és azok ütemezését, továbbá a vizsgaidőszak rendjét, így különösen a 
[kezdő és zárónapot]kezdő-és zárónapot.” 
 
22. A törvényjavaslat 62. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(7) Ha az oklevél kiadására azért nincs lehetőség, mert a [nyelvvizsga bizonyít-
ványt]nyelvvizsga-bizonyítványt nem tudták bemutatni, a felsőoktatási intézmény igazolást 
állít ki. Az igazolás végzettséget és [szakképzettéget]szakképzettséget nem igazol, tanúsítja a 
záróvizsga eredményes letételét . A kiadott igazolásokról központi nyilvántartást kell vezet-
ni.” 
 
23. A törvényjavaslat 66. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6) A felsőoktatási intézmény [mentor program]mentorprogram keretében nyújt segítséget 
a hátrányos helyzetű hallgató tehetségének kibontakoztatásához. A [mentor prog-
ram]mentorprogram megszervezésének elveit a Kormány határozza meg.” 
 
24. A törvényjavaslat 68. § (5) bekezdés c) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
/A doktori fokozat megszerzésének feltételei: / 
„c) az önálló tudományos munkásság - cikkekkel, tanulmányokkal vagy más módon történő - 
bemutatása; művészeti (DLA) fokozat megszerzésének feltételeként önálló művészeti [alkotó 
tevékenység]alkotótevékenység eredményeinek a művészeti ág sajátosságainak megfelelő 
módon történő bemutatása;” 
 
25. A törvényjavaslat 71. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy ellen ugyanabban az ügyben [büntető eljá-
rás]büntetőeljárás folyik, annak jogerős befejezéséig a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni.” 
 
26. A törvényjavaslat 73. § (7) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„A bírósági eljárásra a [Polgári]polgári perrendtartásról szóló 1952 . évi III. törvény XX. fe-
jezetét kell alkalmazni.” 
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27. A törvényjavaslat 76. § (1) bekezdés c) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
/Megszűnik a hallgatói jogviszony,/ 
„c) ha a hallgató nem folytathatja tanulmányait államilag támogatott képzésben, és költségté-
rítéses képzésben nem kívánja azt folytatni,” 
 
28 . A törvényjavaslat 77. § (3) bekezdésének harmadik mondata helyébe a következő rendel-
kezés lép: 
„Az alapszabály jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő[,] vagy ellenté-
tes a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatával.” 
 
29. A törvényjavaslat 78. § (1) bekezdés a) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
/A hallgatói önkormányzat egyetértési jogot gyakorol a szervezeti és működési 
szabályzat elfogadásakor és módosításakor, az alábbi körben:/ 
„a) [tanulmányi- és]tanulmányi és vizsgaszabályzat,” 
 
30. A törvényjavaslat 78. § (4) bekezdés harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„Amennyiben a hallgatói önkormányzat egynél több tag delegálására jogosult, egy tagot a 
[doktorandusi hallgatók]doktoranduszhallgatók önkormányzata delegálhat.” 
 
31. A törvényjavaslat 84. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A felsőoktatási intézmény a foglalkoztatási követelményrendszerben határozza meg az 
oktatókkal szemben támasztott alkalmassági, előmeneteli és [teljesítmény 
kővetelményeket]teliesítmény-követelményeket, valamint azokat a jogkövetkezményeket, 
amelyeket akkor kell alkalmazni, ha a követelményrendszerben foglaltakat az oktató nem tel-
jesíti.” 
 
32. A törvényjavaslat 85. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az egyetemi és a főiskolai docens, valamint az egyetemi és a főiskolai tanár a tudomá-
nyos kutatás, illetve művészi [alkotó tevékenység]alkotótevékenvség végzéséhez, egyéni tu-
dományos továbbképzéshez - a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottak sze-
rint - hétévenként alkotói szabadságra jogosult. Az alkotói szabadság ideje legfeljebb egy év 
lehet. A szabadság ideje alatt távolléti díj jár.” 
 
33. A törvényjavaslat 85. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Ha az alkotói szabadságot tudományos kutatás, művészi [alkotó tevékeny-
ség]alkotótevékenység céljára biztosították, a munkáltatónak és az oktatónak megállapodás-
ban kell rögzíteniük az elérendő célt és a mulasztás jogkövetkezményeit.” 
 
34. A törvényjavaslat 95. § (1) bekezdés g) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
/Az oktatói munkakörben foglalkoztatottat megilleti az a jog, hogy/ 
 g) tudományos illetve[(]művészeti[)] célú pályázatot nyújtson be,” 
 
35. A törvényjavaslat 95. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
/Az oktatói munkakörben foglalkoztatottat megilleti az a jog, hogy/ 
„h) a munkaköri feladataiból származó tudományos kutatási feladatai mellett a maga válasz-
totta tudományos témában végezzen [kutató tevékenységet]kutatótevékenységet,” 
 
36. A törvényjavaslat 95. § (3) bekezdés negyedik mondata helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
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„Az [igazolvány-nyomtatvány]igazolványnyomtatvány előállításához 
és forgalmazásához az oktatási miniszter engedélye szükséges.” 
 
37. A törvényjavaslat 97. § (3) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A (2) bekezdésben meghatározott keretösszeg terhére a munkáltató megemelheti az oktató, 
illetve a kutató havi rendszeres járandóságának összegét, illetve határozott időre, legalább egy 
évre szóló [kereset-kegészítést]keresetkiegészítést állapíthat meg (a továbbiakban: többletjá-
randóság).” 
 
38. A törvényjavaslat 104. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
/Az oktatási miniszter felsőoktatás-fejlesztéssel kapcsolatos feladatai:/ 
„f) a felsőoktatás pedagógiai-szakmai szolgáltatásainak megszervezése, továbbá a felsőokta-
tásban folyó pedagógiai és [kutató munka] kutatómunka országos szintű szakmai értékelésé-
nek indítása,” 
 
39. A törvényjavaslat 105. § (2) bekezdés negyedik mondata helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„Ha a bíróság - a [Polgári]polgári perrendtartásról szóló 1952 . évi III. törvény XX. fejezeté-
nek alkalmazásával - megállapítja a törvénysértést, és azt a fenntartó a bíróság által megálla-
pított határidőn belül nem szünteti meg, a bíróság - az oktatási miniszter kezdeményezésére - 
elrendelheti a felsőoktatási intézmény törlését a nyilvántartásból.” 
 
40. A törvényjavaslat 105. § (4) bekezdés harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„A (2)-(3) bekezdésben meghatározott bírósági ügyekben a [Polgári]polgári
perrendtartásról szóló 1952 . évi III. törvényt kell alkalmazni.” 
 
41. A törvényjavaslat 106. § (2) bekezdés negyedik mondata helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„A regisztrációs központ a Magyar Akkreditációs Bizottság szakértői véleményéhez kötve 
van, ha az abban foglaltak az [első fokú]elsőfokú eljárást megelőző eljárásban készített szak-
értői véleménnyel megegyeznek.” 
 
42. A törvényjavaslat 108. § (3) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A felsőoktatási intézmények képzési és tudományos kutatási tevékenységét rendszeresen, 
[nyolc évenként]nyolcévenként a Magyar Akkreditációs Bizottságnak értékelnie kell.” 
 
43. A törvényjavaslat 109. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A Magyar Akkreditációs Bizottság a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, 
művészeti [alkotó tevékenység]alkotótevékenvség minőségének értékelésére, valamint az in-
tézményi minőségfejlesztési rendszer működésének vizsgálatára létrehozott független, orszá-
gos szakértői testület.” 
 
44. A törvényjavaslat 109. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
/A Magyar Akkreditációs Bizottság:/ 
„f) a felsőoktatási intézmény megkeresésére véleményt nyilvánít képzési, tudományos kutatá-
si és művészeti [alkotó tevékenységről]alkotótevékenységről,” 
 
45. A törvényjavaslat 109. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
/A Magyar Akkreditációs Bizottság közreműködik/ 
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„a) a felsőoktatásban folyó oktatási, tudományos kutatási, művészeti [alkotó 
tevékenység]alkotótevékenvség értékelésében,” 
 
46. A törvényjavaslat 110. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A Magyar Akkreditációs Bizottság az intézménylétesítéssel és -működéssel 
kapcsolatos minőséghitelesítés keretében 
a) az intézmény létesítésekor, továbbá  
b) az intézmény alaptevékenységének megváltoztatásakor, 
c) [nyolc évenként]nyolcévenként munkaterve szerint 
vizsgálja a képzés, a tudományos kutatás, a művészeti [alkotó tevékeny-
ség]alkotótevékenvség feltételeinek meglétét, azt, hogy a felsőoktatási intézmény mely képzé-
si, illetve tudományterületen, képzési szinten rendelkezik a szükséges feltételekkel.” 
 
47. A törvényjavaslat 112. § (3) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A Felsőoktatási és Tudományos Tanács figyelemmel kíséri és elemzi a felsőoktatás és a tár-
sadalom kapcsolatát, különösen a munkaerőpiac felsőfokú [szakember-
igényét]szakemberigényét.” 
 
48. A törvényjavaslat 116. § (2) bekezdés ötödik mondata helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„A külföldi felsőoktatási intézmények működése felett az oktatási miniszter gyakorolja a 105. 
§-ban meghatározott jogkörét, ennek keretei között - legalább [nyolc évenként]nyolcévenként 
- kérheti, hogy igazolják az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását.” 
 
49. A törvényjavaslat 119. § (2) bekezdés felvezető szövege és d) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„[A n]Nem magyar állampolgárok magyarországi tanulmányaira e törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni, a következő eltérésekkel: 
d) a határon túli magyarok a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. 
törvényben (a továbbiakban : [kedvezmény törvény]kedvezménvtörvény) foglalt feltételek 
szerint jogosultak részt venni az államilag támogatott képzésben,” 
 
50. A törvényjavaslat 119. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A külföldi állampolgárok magyarországi, a magyar állampolgárok külföldi tanulmányai 
támogatásának rendjét a Kormány határozza meg, ennek során a [kedvezmény tör-
vény]kedvezménvtörvény hatálya alá tartozók tekintetében az e törvényben meghatározott 
támogatási időt meghosszabbíthatja.” 
 
51. A törvényjavaslat 123. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Az állami felsőoktatási intézmény saját tulajdonra az általa létrehozott, illetve 
részvételével működő gazdálkodó szervezettől kapott (osztalék) eredménye, a vállalkozási te-
vékenységének adózott eredménye, a költségtérítéses képzésből származó bevételének ered-
ménye, a részére nyújtott pénzbeli adományok terhére, továbbá [ingó- és ingatlanva-
gyon]ingó és ingatlan vagyon adományozása, valamint öröklés révén tehet szert.” 
 
52. A törvényjavaslat 126. § (2) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
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„Ha a hallgató az 56. § (2) bekezdése alapján nem jogosult a jogszabályon alapuló juttatás, 
kedvezmény, szolgáltatás [igénybe vételére]igénybevételére, a költségtérítés összege nem le-
het kevesebb, mint a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy hallgatóra jutó hányada.” 
 
53. A törvényjavaslat 128. § (1) bekezdés a következő n) ponttal egészül ki: 
/A pályázati úton adható támogatás lehet különösen:/ 
„n) tehetséggondozó tevékenységhez” 
/nyújtott támogatás./ 
 
54. A törvényjavaslat 142. § (1) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„A centrum a felsőoktatási intézmény orvos- és egészségtudományi képzést kari formában 
folytató szervezeti egységeit, klinikáit és az egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó [kutató 
intézeteit]kutatóintézeteit, egyéb oktatási szervezeti egységeit foglalja magába.” 
 
55. A törvényjavaslat 143. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Az agrártudományi centrum közreműködik az ágazati kutató-fejlesztő, innovációs tevé-
kenység, a területi szaktanácsadás, az agrártovábbképzés, a gyakorlati képzés feladatainak el-
látásában, amelyhez a feladatarányos költségvetési támogatást a Földművelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium fejezetében az [agrár ágazatnak]agrárágazatnak előirányzott nemze-
ti költségvetésből finanszírozott forrásai között elkülönítetten kell megtervezni oly módon, 
hogy ez az összeg ne legyen kevesebb, mint az e fejezet előző évi fejezeti kezelésű előirány-
zatainak egy százaléka.” 
 
56. A törvényjavaslat 143. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Az [agrár felsőoktatás]agrár-felsőoktatás irányításával és finanszírozásával kapcsolatos 
szabályokat a Kormány határozza meg.” 
 
57. A törvényjavaslat 147. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5 . felmenő rendszer : [képzés-szervezési]képzésszervezési elv, amely alapján az új vagy 
módosított tanulmányi és vizsgakövetelményt azoktól a hallgatóktól lehet megkövetelni, akik 
a bevezetését követően kezdték meg a tanulmányaikat, illetve azoktól, akik azt megelőzően 
kezdték meg tanulmányaikat, de választásuk alapján az új vagy módosított tanulmányi és 
vizsgakövetelmények alapján készülnek fel,” 
 
58. A törvényjavaslat 147. § 23. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
„23. kis létszámú szak : nemzetközi kötelezettségvállalás, kultúr- és oktatáspolitikai érdekek 
alapján indított képzés, amelynek [éves]éves, államilag támogatott felvehető létszáma orszá-
gosan nem haladja meg a húsz főt, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségi képzés,” 
 
59. A törvényjavaslat 147. § 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„27. [mentor program]mentorprogram: a képzésnek az a sajátos formája, amikor a hátrányos 
helyzetű hallgató felkészítéséhez, felkészüléséhez a felsőoktatási intézmény hallgatója, okta-
tója segítséget nyújt,” 
 
60. A törvényjavaslat 147. § 31. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
„31. saját bevétel: az államháztartáson kívüli források (beleértve minden [olyan]olyan, az Eu-
rópai Uniótól származó támogatást, amelyhez nem az állami költségvetésen keresztül jut a 
felsőoktatási intézmény, továbbá a szakképzési hozzájárulási fizetési kötelezettség teljesítése-
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ként elszámolt forrásokat is), valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból szár-
mazó bevételek,” 
 
61. A törvényjavaslat 148. § (6) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„E törvény [hatályba lépése]hatálybalépése nem érinti a muzeális intézményekről, a nyilvá-
nos könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 63 . §-a alapján 
nyilvános könyvtári feladatokat ellátó állami egyetemi könyvtárak feladatait.” 
 
62. A törvényjavaslat 150. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretében ajánlott hat fokozatú [nyelvvizs-
ga-rendszer]nyelvvizsgarendszer és az alap-, közép-, illetve felsőfokú államilag elismert 
vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgák megfeleltetését, továbbá az idegennyelvtudást igazoló 
államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjét a Kormány határozza meg.” 
 
63. A törvényjavaslat 150. § (3) bekezdés bevezető mondatrésze helyébe a következő rendel-
kezés lép: 
„2010. december 31-ig foglalkoztatás, valamint az [intézménylétesítés és - 
múködéssel]intézménylétesítés és -működéssel kapcsolatos minőséghitelesítés során egyenér-
tékűnek kell tekinteni a doktori fokozattal” 
 
64. A törvényjavaslat 151. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(5) Az 1993 . évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezéseit e törvény [hatályba lépésé-
nek]hatálybalépésének napjától akkor lehet alkalmazni, ha e törvény bevezetése még nem 
kezdődött meg.” 
 
65. A törvényjavaslat 151. § (6) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Az 1993 . évi felsőoktatásról szóló törvény alapján megkötött intézményi megállapodások 
érvényességét e törvény [hatályba lépése]hatálybalépése nem érinti.” 
 
66. A törvényjavaslat 151. § (9) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Azok a külföldi felsőoktatási intézmények, amelyek e törvény [hatályba lépé-
se]hatálybalépése előtt az oktatási minisztertől kapott engedély alapján kezdték meg működé-
süket, 2010. december 31-éig kötelesek e törvény alapján újra lefolytatni a tevékenység foly-
tatásához szükséges engedélyezési eljárást.” 
 
67. A törvényjavaslat 152. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Az 1993 . évi felsőoktatásról szóló törvény és végrehajtási rendeletei alapján 
létrehozott testületek, azok vezetői és tagjai megbízatását, működését - ha e törvény másképp 
nem rendelkezik - e törvény [hatályba lépése]hatálybalépése nem érinti.” 
 
68. A törvényjavaslat 153. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
/A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza: 
„10. a jelentkezők, hallgatók esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében az előnyben része-
sítés követelményeit ; a [mentor program]mentorprogram megszervezésének szabályait (39. 
§ (7) bekezdés, 66 . § (6) bekezdés),” 
 
69. A törvényjavaslat 161. § (2) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„E törvény [hatályba lépése]hatálybalépése után az, aki igazolja, hogy a felsőoktatási intéz-
ményben költségtérítéses képzésben szerzett [oklevelet]oklevelet, az 53-55. § alapján jogosult 
igénybe venni az államilag támogatott hallgatói képzést.” 
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70. A törvényjavaslat 161. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A 73-75. §-ban szabályozott jogorvoslati jogra vonatkozó rendelkezéseket 2005. szep-
tember 1-jétől kell alkalmazni azokban az ügyekben, amelyek e törvény [hatályba lépé-
se]hatálybalépése után keletkeztek.” 
 
71. A törvényjavaslat 165. § (2) bekezdésben a Kjt. 79/C. § (2) bekezdés helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„(2) Tudományos kutatói munkakörként - a felsőoktatási intézmények kivételével - [kutató 
professzor]kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó, tudományos főmunkatárs, tudományos 
munkatárs, tudományos segédmunkatárs munkakör létesíthető. Az e bekezdésben meghatáro-
zott tudományos munkakörbe történő besorolás feltételeit a Kormány határozza meg.” 
 
72. A törvényjavaslat 165. § (2) bekezdésben a Kjt. 79/D. § (3) bekezdés c) pont helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
/Az (1) bekezdésben felsorolt munkakört betöltő közalkalmazott, ha a (4) bekezdésben meg-
határozott feltételeknek megfelel, magasabb fizetési fokozatba lép/ 
„c) [egyetetemi]egyetemi tanársegéd (gyakornok) az előírt feltételek teljesítését követően. A 
közalkalmazottat a tárgyév első napján kell a magasabb fizetési fokozatba besorolni.” 
 
73. A törvényjavaslat 167. § b) pontjával megállapított Szt . 2. § (4) bekezdésének második 
mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A központi képzőhely költségvetési szervként[,] vagy olyan jogi személy részeként jön létre, 
amelyik gazdasági tevékenységét nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül a közhasznú tevé-
kenységének elősegítése érdekében folytatja.” 
 
74. A törvényjavaslat 167. § f) pontjával megállapított Szt. 15. § (3) bekezdésének első mon-
data helyébe a következő rendelkezés lép: 
„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 megszervezhető és folytatható, ahol a gyakorlati követelményekre való felké-
szítés jogszabályban előírt feltételei biztosítottak (a szakképző iskola és a gazdálkodó szerve-
zet a továbbiakban együtt : gyakorlati képzés szervezője).” 
 
75. A törvényjavaslat 171. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A Tao. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az alapítvány, a közalapítvány, a társadalmi szervezet, a köztestület, az egyház, a 
lakásszövetkezet és az önkéntes kölcsönös [biztosító pénztár]biztosítópénztár, valamint a 
közhasznú szervezetként, kiemelkedően közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási in-
tézmény adóalapja a vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye, módosítva a (2)-(5) 
bekezdésben foglaltakkal és figyelemmel a (6)-(9) bekezdés rendelkezéseire.”  
 
76. A törvényjavaslat 171. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6) A Tao. 26. §-ának (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(11) Nem kell az (1)-(10) bekezdés rendelkezéseit alkalmaznia az adózónak megszűnésekor, 
valamint, ha adóbevallást a cégbejegyzési eljárás befejezése miatt ad be, továbbá az MRP-
nek, a közhasznú társaságnak, a vízitársulatnak, az alapítványnak, a közalapítványnak, a tár-
sadalmi szervezetnek, a köztestületnek, az egyháznak, a lakásszövetkezetnek, a közhasznú 
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szervezetként, kiemelkedően közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézménynek és 
az önkéntes kölcsönös [biztosító pénztárnak]biztosítópénztárnak.” „ 
 
77. A törvényjavaslat 171. § (7) bekezdés felvezető része helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„A Tao. [6 számú]6. számú mellékletének címe helyébe a következő rendelkezés lép:”  
 
78. A törvényjavaslat 171. § (8) bekezdés felvezető része helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„A Tao. [6 számú]6. számú melléklete a következő D) fejezettel egészül ki:” 
 
79. A törvényjavaslat 171. § (8) bekezdéssel megállapított Tao. 6. számú melléklete D) feje-
zetének első mondata felvezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A közhasznú szervezetként, kiemelkedően közhasznú szervezetként besorolt 
felsőoktatási intézmény az 1 . § (1) bekezdése szerinti jövedelem- és vagyonszerzésre irányu-
ló[,] vagy ezt eredményező gazdasági tevékenységéből e törvény alkalmazásában nem minő-
sül vállalkozási tevékenységnek:” 
 
80. A törvényjavaslat 174. § (3) bekezdésével megállapított a köztisztviselők jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXIII. törvény 48/A. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„a) doktori (PhD) fokozat[,] vagy a felsőoktatásról szóló 2005. évi ... törvény 149 . §- ának (5) 
bekezdése alapján azzal egyenértékű, vagy ennél magasabb tudományos fokozat esetén az il-
letményalap 75%-a,” 
 

81. A törvényjavaslat 2. számú melléklet „Az alkalmazottak adatai” cím 3. pontja he-
lyébe a következő rendelkezés lép: 
„3. Az 1. pontban felsorolt adatok továbbíthatók: a fenntartónak valamennyi adat, a fenntartói 
jogok gyakorlásához szükséges mértékben; a társadalombiztosítási, illetmény és munkabér 
vagy más juttatás kifizetőhelyének minden olyan adat, amely az illetmény, [munka-
bér,]munkabér vagy más juttatás, jogosultság megállapításához, igénybevételéhez szükséges ; 
az Országos Felsőoktatási Információs Központnak minden olyan adat, amelyet e törvény sze-
rint a felsőoktatási információs rendszer kezelhet ; a Magyar Akkreditációs Bizottságnak 
minden olyan adat, amely ahhoz szükséges, hogy megállapíthassa a felsőoktatási intézmény 
működéséhez szükséges feltételek meglétét; a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a bí-
rósági végrehajtónak, államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adatok; 
a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak a foglalkoztatással 
összefüggő adatok ; a nemzetbiztonsági szolgálatnak valamennyi adat.” 
 
82. A törvényjavaslat 4. sz. mellékletében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (Kjt.) 2. sz. mellékletének címe helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
/2. számú melléklet a 1992. évi XXXIII. törvényhez/ 
A felsőoktatási intézményben oktatói munkakört, valamint a tudományos kutatói munkakört 
betöltő közalkalmazottak garantált [illeményét]illetményét meghatározó, az egyetemi tanári 
munkakör 1. fizetési fokozatának a költségvetési törvényben megállapított garantált illetmé-
nyére vetülő arányszámok” 
    
 Indokolás: Lásd a T/15267/685. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

II. 
 
A Számvevőszéki Bizottság nem kijelölt bizottságként a T/15267/542. számú ajánlás 439. és 
457. pontjairól az alábbiak szerint foglalt állást: 
 
 
 
Pont Bizottság Előterjesztő 
439. támogatja egyetért 
457 támogatja egyetért 
 
 
 
 
Budapest, 2005. május 5. 
 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatala Jogi Főosztálya, Tájékoztatási Főosztálya 
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