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   Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
 

a j á n l á s a 
 

a felsőoktatásról szóló T/15267. számú törvényjavaslat 
 

z á r ó      v i t á j á h o z 
 

(Együtt kezelendő a T/15267/689. sz. egységes javaslattal) 
 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi 
bizottság) megvitatta a felsőoktatásról szóló, T/15267/689. számon beterjesztett egységes 
javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/15267/690. számú zárószavazás előtti módosító 
javaslatokat. 
 
 
 
 

1.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 7. § (7) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(7) A fenntartó felelőssége, hogy – az e törvényben meghatározottak szerint, 
költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény [fenntartója] esetén az 
államháztartás működésének követelményeit érvényesítve – biztosítsa az intézmény autonóm 
működésének tárgyi, pénzügyi, személyi feltételeit." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
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2.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 22. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(4) A felsőoktatási intézményben tiszteletben kell tartani a hallgatók, [és az] oktatók, 
valamint a kutatók lelkiismereti és vallásszabadságát. A hallgató, [és az] oktató, kutató nem 
késztethető lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződésének megvallására, 
megtagadására. A hallgatót, [és az] oktatót, kutatót nem érheti hátrány lelkiismereti, 
világnézeti, politikai meggyőződése miatt." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

3.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 23. § (6) bekezdés c) pontjának a következő 
módosítását javasolja:  
 
 /(6) Nem lehet tagja az irányító testületnek az, aki/ 
 
 "c) a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló [2002.] 
1997. évi [XVII.] LXXIX. törvény hatálya alá tartozik," 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

4.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 23. § (8) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(8) Az irányító testület tagjai – a felsőoktatási intézménnyel szemben – a polgári jog 
szabályai szerint, egyetemlegesen felelnek az irányító testület tagjaként hozott döntéssel 
okozott kárért. Mentesül a felelősség alól az a tag, aki a döntésben nem vett részt, illetve aki a 
döntés ellen szavazott. A kártérítéssel kapcsolatos ügyekben az oktatási miniszter jár el. A 
bíróság előtti kártérítési ügyek elbírálására [kártérítési ügyekben] a Fővárosi Bíróság [az] 
kizárólagosan illetékes." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
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5.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 23. § (9) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(9) Az irányító testület tagjait az oktatási miniszter kéri, illetve menti fel. A szenátus 
által delegált tagok felkérését a szenátus elnöke 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 négyszerese, az elnöké hatszorosa, ha az irányító testület tagjainak száma kilenc. Az 
irányító testület tagjaival az oktatási miniszter köt megállapodást. A tiszteletdíj fedezetét az 
Oktatási Minisztérium biztosítja." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

6.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 24. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "24. § (1) Az irányító testület dönt működésének rendjéről, azzal a megkötéssel, hogy a 
testület akkor határozatképes, ha ülésén – a 23. § (2) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott 
sorrend szerint – legalább öt, illetve hét tag jelen van. Döntéseit tagjai többségének név 
szerinti szavazatával hozza. A rektor megbízásával kapcsolatos javaslattételhez legalább öt, 
illetve hat támogató szavazatra van szükség. Nem vehet részt a szavazásban az, [akit a] 
akinek jogaira, vagy kötelezettségeire a döntés kihatással lehet, [érint] illetve az, akitől az 
ügynek tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható (elfogultság). Az ülésekről 
jegyzőkönyvet kell készíteni, a döntéseket határozatba kell foglalni. Az irányító testület 
működésének rendjét a fenntartó hagyja jóvá." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

7.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 27. § (6) bekezdése e) pontjának a következő 
módosítását javasolja:  
 
 /(6) A szenátus hatáskörébe tartozik továbbá/ 
 
 "e) az intézményfejlesztési terv véleményezése," 
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T/15267/690/41. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 41. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/15267/690/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

8.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 32. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(3) A felsőoktatási intézmény és a gazdasági (szakmai) kamara a szakképesítésért 
felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján – az országos gazdasági érdekképviseleti 
szervezetekkel együttműködve – kidolgozza a szakmai és vizsgakövetelményt és 
kezdeményezi a felsőfokú szakképzésnek az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvételét. 
A felsőfokú szakkép[z]esítést fel kell venni – egyszerűsített és gyorsított akkreditációs eljárást 
követően – az Országos Képzési Jegyzékbe, ha azzal a szakképesítésért felelős miniszter 
egyetért." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

9.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 32. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(4) A szakképzési program tartalmazza a megegyező tartalmú szakképzésben 
elsajátított ismeretek beszámításának lehetőségét, továbbá a felsőfokú szakképzésben szerzett 
krediteknek az azonos képzési területhez tartozó alapképzésbe való beszámítását. A 
beszámítható kreditek száma legalább harminc, legfeljebb hatvan lehet. A képzési idő négy 
félév, kivéve, ha az európai közösségi jog valamely képzés tekintetében ennél hosszabb időt 
állapít meg. A szakközépiskolában folyó felsőfokú szakképzésben kredit akkor szerezhető, ha 
a szakközépiskola felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás [keretében] alapján 
szervez[i meg a] felsőfokú szakképzést." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
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10.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 32. § (5) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(5) Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség 
szerezhető. Az alapfokozat az első felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a 
mesterképzés megkezdésére. Az alapképzésben szerzett szakképzettség jogszabályban 
meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít. Az alapképzés képzési és kimeneti 
követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az 
alapképzésben. A gyakorlatigényes alapképzési szakokban egy félévig tartó összefüggő 
szakmai gyakorlatot (a továbbiakban: összefüggő szakmai gyakorlat) [szervezendő] kell 
szervezni. Az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a záróvizsgára bocsátásnak. 
Az alapképzésben legalább száznyolcvan kreditet - összefüggő szakmai gyakorlat esetén 
legalább kettőszáztíz kreditet - kell és legfeljebb kétszáznegyven kreditet lehet teljesíteni. A 
képzési idő legalább hat, legfeljebb nyolc félév." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

11.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 35. § (6) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(6) A felsőoktatási intézmény a hallgató részére diákigazolványt ad ki. A 
diákigazolványt az Országos Felsőoktatási Információs Központ készítteti el, és küldi meg a 
felsőoktatási intézményen keresztül a jogosult részére. A diákigazolvány tartalmazza a 
diákigazolvány magyar és angol nyelvű megnevezését, a hallgató nevét, anyja nevét, születési 
helyét és idejét, lakcímét, tartózkodási helyét, állampolgárságát, a hallgató aláírását. A 
diákigazolvány tartalmazza továbbá a hallgató fényképét, azonosító számát, a felsőoktatási 
intézmény nevét, címét és OM-azonosítóját. A diákigazolványon a kedvezmények 
igénybevételéhez szükséges további – nem személyes adatok – is feltüntethetők. A 
diákigazolványt a jogszabályban meghatározottak szerint kell igényelni. Az elkészítéshez 
szükséges adatok a diákigazolvány elkészítőjéhez továbbíthatók. A diákigazolvány elkészítője 
az adatokat az igazolvány érvényességének megszűnését követő öt évig kezelheti." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
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12.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 40. § (3)-(4) bekezdéseinek a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(3) A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. A 
hallgatónak – a képzési időszak megkezdése előtt – a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározottak szerint be kell jelentenie, hogy folytatja-e tanulmányait, vagy az adott 
képzési időszakban hallgatói jogviszonyát szünetelteti [(a továbbiakban: bejelentkezés)]. 
 
 (4) Az átvételnek és a vendéghallgatói jogviszony létesítésének, a további 
szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokba való 
bekapcsolódásnak a feltételeit a fogadó felsőoktatási intézmény határozza meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

13.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 67. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "67. § (1) Doktori képzésre az a felsőoktatási intézmény szerezhet jogosultságot, 
amely[ik]ben mesterképzés folyik az adott tudományterületen vagy művészeti ágban." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

14.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 71. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(3) Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy ellen ugyanabban az ügyben büntetőeljárás 
folyik, annak jogerős befejezéséig, illetve ha a fegyelmi eljárás alá vont személy 70. § (5) 
bekezdés szerinti meghallgatása, tárgyaláson való részvétele önhibáján kívüli okból nem 
lehetséges legfeljebb az akadály megszűnéséig a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
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15.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 73. § (7) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(7) A hallgató a jogorvoslati kérelem elbírálója által hozott döntés bírósági 
felülvizsgálatát kérheti, annak közlésétől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre, 
illetve hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések megsértésére hivatkozással. A bírósági 
eljárásra a [p]Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezetét kell 
alkalmazni. A bíróság a döntést megváltoztathatja. A bíróság az ügyet soron kívül bírálja el." 
 

T/15267/690/17. és /18. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 17. és 18. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

16.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 96. § (2) bekezdése felvezető szövegének a 
következő módosítását javasolja:  
 
 "(2) A felsőoktatási intézményekben – a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározottak alapján, az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül – a következő vezetői 
megbízások adhatók ki:" 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

17.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 105. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(2) Az oktatási miniszter a törvényességi ellenőrzési jogkörében – megfelelő határidő 
biztosításával – felhívja a fenntartót, hogy az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti 
kötelezettségének tegyen eleget. Ha a fenntartó a megadott határidőn belül nem intézkedett, 
az oktatási miniszter kezdeményezheti annak bírósági megállapítását, hogy a fenntartó nem 
tett eleget kötelezettségének. Az e bekezdésben szabályozott pert a megadott határidő 
lejártától számított harminc napon belül kell kezdeményezni. Ha a bíróság – a [p]Polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezetének alkalmazásával – megállapítja a 
törvénysértést, és azt a fenntartó a bíróság által megállapított határidőn belül nem szünteti 
meg, a bíróság – az oktatási miniszter kezdeményezésére – elrendelheti a felsőoktatási 
intézmény törlését a nyilvántartásból." 
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T/15267/690/15. és /17. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 15. és 17. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

18.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 105. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(4) Az e §-ban meghatározott eljárásokra a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt kell megfelelően alkalmazni. Az eljárásban 
közreműködik a regisztrációs központ. A (2)–(3) bekezdésben meghatározott bírósági 
ügyekben a [p]Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt kell alkalmazni. A bíróság 
a döntést megváltoztathatja. A bíróság az ügyet soron kívül bírálja el." 
 

T/15267/690/15. és /17. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 15. és 17. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

19.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 109. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(2) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményez[és]i [jogot gyakorol] 
a felsőoktatásról szóló törvény és végrehajtási rendeletei[nek a Kormány részére történő 
benyújtása előtt], illetve a felsőoktatást szabályozó miniszteri rendeletek [kiadásánál] 
tervezeteit." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
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20.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 112. § (5) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(5) A Felsőoktatási és Tudományos Tanács véleményezi a felsőoktatásról szóló 
törvény [tervezetét] és annak végrehajtási rendeletei[t azok Kormányhoz történő 
benyújtása], illetve a felsőoktatást szabályozó miniszteri rendeletek[et azok kiadása előtt] 
tervezeteit." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

21.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 124. §-ának a következő módosítását 
javasolja:  
 
 "124. § Az állami felsőoktatási intézmények tekintetében az államháztartásról szóló 
törvény [(a továbbiakban: Áht.)] 18/C. § (7) bekezdését, 92. §-ának (2) bekezdését, 95. §-a 
(2) bekezdésének a) pontját nem kell alkalmazni. Az [Áht.] államháztartásról szóló törvény 
100. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontját az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell 
alkalmazni." 
 

T/15267/690/23. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 23. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

22.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 128. § (1) bekezdése befejező 
mondatrészének a következő módosítását javasolja:  
 
 "(1) A pályázati úton adható támogatás lehet különösen: 
 
 a) intézményi oktatói és kutatói ösztöndíjak kifizetéséhez, 
 b) kutatási, fejlesztési feladatok végrehajtásához, a kutatási eredmények 
hasznosításához, 
 c) felhalmozási (beruházási, felújítási) célok megvalósításához, 
 d) a „minőségi díj” nyerteseinek elismeréséhez,  
 e) európai közösségi célok végrehajtásához, nemzetközi oktatási és kutatási 
kapcsolatokhoz, a Magyar Köztársaság területén költségtérítéses képzésben nem magyar 
állampolgár részére alap- és mesterképzést, doktori képzést biztosító felsőoktatási intézmény 
tevékenységének támogatásához, 
 f) a határon túli kihelyezett magyar nyelvű képzéshez, 
 g) az esélyegyenlőség előmozdítására, 
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 h) a kis létszámú szak indításához, fenntartásához, 
 i) a kiemelkedő költségigényű diplomamunkák elkészítéséhez, 
 j) a felsőoktatási intézmények könyvtári feladatainak ellátásához, 
 k) a szakkollégiumi feladatok ellátásához, 
 l) a tudományos diákköri tevékenységhez,  
 m) a hallgatói (doktorandusz) önkormányzat tevékenységéhez, 
 n) hungarológiai vonatkozású képzéshez, 
 o) tehetséggondozó tevékenységhez 
 
 nyújtott támogatás. Az e bekezdésben szabályozott költségvetési hozzájárulás elosztása 
pályázat útján történik. A pályázatot a felsőoktatási intézmény vezetője vagy a diákotthon 
fenntartója nyújthatja be. A k)-l) és o) pont alatt meghatározott feladatokhoz kiírt pályázaton 
részt vehetnek a társadalmi szervezetek és az alapítványok, közalapítványok is." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

23.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 136. § (6) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(6) A kockázatfedezeti alapba történő befizetés tekintetében az [Áht.] 
államháztartásról szóló törvény 18/C. §-ának (5) bekezdésében, valamint 100. §-ának (1) 
bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni." 
 

T/15267/690/21. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 21. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

24.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 138. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "138. § (1) A magán felsőoktatási intézmény a 4. §-ban meghatározott feladatok szerinti 
tevékenységet folytathat, ennek megvalósítása érdekében – e törvényben és a Kormány által 
[2005. szeptember 30-ig] meghatározottak szerint – gazdálkodik (a továbbiakban: magán 
felsőoktatási intézmény gazdálkodási rendje). A magán felsőoktatási intézmény alapító 
okiratában fel kell tüntetni, hogy tevékenységét közhasznú szervezetként működő 
felsőoktatási intézményként vagy vállalkozásként végzi." 
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Indokolás: Lásd a T/15267/690/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

25.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 139. § (7) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(7) Az (5) bekezdésben felsorolt egyházak által fenntartott felsőoktatási 
intézményekben nem hitéleti képzésre felvehető hallgatói létszámot az oktatási miniszter az 
érintett egyházi jogi személyekkel évente kötött megállapodás alapján határozza meg, azzal a 
megkötéssel, hogy az évente államilag támogatható hallgatói létszámhelynek az összes 
államilag támogatott hallgatói létszámhelyre felvehetőkhöz viszonyított aránya nem lehet 
kevesebb, mint az 1997/1998-as tanévben az adott egyház valamennyi felsőoktatási 
intézményébe államilag finanszírozott hallgatóként felvett hallgatóknak az összes államilag 
finanszírozott hallgatóhoz viszonyított aránya. A hitéleti képzésben államilag támogatott 
képzésre felvehető hallgatói létszámot az (5) bekezdésben felsorolt megállapodásban foglaltak 
szerint kell meghatározni, oly módon, hogy a mesterképzésre az alapképzéssel megegyező 
számú hallgató vehető fel. A hitéleti képzéshez biztosított államilag támogatott hallgatói 
létszámhelyre, hitéleti képzésre felvehető a határon túl élő magyar nemzetiségű jelentkező is, 
akkor is, ha nem tartozik a 39. § (1) bekezdésének hatálya alá. Az egyházi jogi személy által 
fenntartott diákotthon az oktatási miniszterrel kötött megállapodás alapján is jogosulttá válik a 
129. § ([4]5) bekezdésében meghatározott támogatásra." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

26.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 139. § (10) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(10) Ahol e törvény munkaviszonyt említ, azon egyházi felsőoktatási intézmények 
esetén az egyházi személy[i] jogviszonyt is érteni kell." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
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27.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 142. § (1)-(2) bekezdéseinek a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "142. § (1) A képzési, kutatási és betegellátási feladatok koordinálására, a legalább 
három tudományterületen képzést folytató, egyesüléssel létrejött egészségügyi felsőoktatási 
intézmények az orvos- és egészségtudományi képzést kari formában folytató szervezeti 
egységei kezdeményezésére orvos- és egészségtudományi centrumot (a továbbiakban: 
centrum) hoznak létre. A centrum a felsőoktatási intézmény orvos- és egészségtudományi 
képzést kari formában folytató szervezeti egységeit, klinikáit és az egészségügyi 
szolgáltatáshoz kapcsolódó kutatóintézeteit, egyéb oktatási szervezeti egységeit foglalja 
magába. A centrum elnöke gyakorolja a vagyonkezelői jogokat azoknak a vagyontárgyaknak 
a tekintetében, amelyek az orvos- és egészségtudományi képzés, továbbá az egészségügyi, 
gyógyító-megelőző feladatainak ellátásához rendelkezésére állnak.  
 
 (2) Az egészségtudományi centrum élén elnök áll, aki magasabb vezetői megbízás 
keretében végzi munkáját. Az elnök megválasztásának rendjét a szervezeti és működési 
szabályzatban kell meghatározni. [Az elnök képviseli az egészségtudományi centrumot.] A 
centrum vezetője ellátja a 141. § (8) bekezdésében meghatározott vezetői feladatait is. Az 
egészségügyi centrumot illetően az egyetemet a centrum vezetője képviseli. A centrum 
vezetője tanácskozási joggal részt vehet az irányító testület ülésén. A centrum vezetője 
gyakorolja a 141. § (2), (5)-(6) bekezdésében meghatározott feladatok ellátását szolgáló 
előirányzatok felett a rendelkezési jogot." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

28.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 144. §-át megelőző alcímnek a következő 
módosítását javasolja:  
 

"A művészeti felsőoktatásra vonatkozó külön rendelkezések" 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

29.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 147. § 7. pontja a következő módosítását 
javasolja:  
 
 /147. § E törvény alkalmazásában:/ 
 
 "7. felsőfokú szakképzés: felsőoktatási intézmények által [végzett,] hallgatói[,] – 
valamint felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolák által 
[végzett,] tanulói – jogviszony keretében foly[ó]tatott szakképzés, amely beépül a 
felsőoktatási intézmény alapképzésébe, és egyben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 
felsőfokú szakképesítést ad," 
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Indokolás: Lásd a T/15267/690/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

30.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 148. § (7) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(7) 2007. január 1-je után - a kiválással és az önálló intézményi működéssel 
kapcsolatos engedélyezési 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 „Semmelweis Egyetem[, Budapest]” elnevezéssel, Budapest székhellyel folytatja 
tovább működését." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

31.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 149. § (5) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(5) Amennyiben jogszabály alkalmazási, foglalkoztatási, képesítési előírásként 
[„]tudományos fokozat[”-]ot említ, azon doktori fokozatot, a tudomány(ok) kandidátusa, a 
tudomány(ok) doktora, illetve a külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos 
fokozatot kell érteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

32.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 150. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(3) 2010. december 31-ig a foglalkoztatással, az intézménylétesítéssel és -működéssel 
kapcsolatos minőséghitelesítés során a doktori fokozattal egyenértékű 
 
 a) a[z] Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvényben 
meghatározott díj, 
 b) a testkulturális felsőoktatásban  
  ba) az olimpiai játékokon, felnőtt-világbajnokságon, felnőtt Európa-bajnokságon 
elért első három helyezés valamelyike, 
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  bb) a ba) pontban felsorolt helyezéshez kapcsolódó - az országos sportági 
szakszövetség, ennek hiányában az országos sportági szövetség által meghatározott - egy 
szakedzői szakképzettség, 
 c) a művészeti felsőoktatásban a kormányrendelet, illetve miniszteri rendeletek alapján 
adományozható művészeti vagy ezekkel egyenértékűnek tekintett külföldi művészeti 
elismerés  
 
 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/15267/690/32. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

33.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 150. § (5) bekezdésének az elhagyását 
javasolja:  
 
 "[(5) Azok, akik azért nem kapták meg az oklevelüket, mert az oklevél 
megszerzéséhez szükséges nyelvi követelményt e törvény hatályba lépéséig nem 
teljesítették, az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvvizsga teljesítésének, illetve a 
nyelvvizsga teljesítési kötelezettség alóli mentességének az igazolását 2012. december 31-
ig tehetik meg.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/33. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

34.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 151. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(2) A 168. § 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." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/34. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
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35.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 151. § (3) bekezdése a) pontjának a 
következő módosítását javasolja:  
 
 /(3) 2006. szeptember 1-jén/ 
 
 "a) hatályát veszti a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: 
1993. évi felsőoktatásról szóló törvény), valamint az azt módosító 1994. évi LVIII. törvény, 
1996. évi LXI. törvény, 1997. évi VIII. törvény, 1997. évi CXXVI. törvény, 1997. évi 
CXXVII. törvény, 1998. évi XXXVIII. törvény, 1999. évi LII. törvény, [2000. évi XCVII. 
törvény,] 2000. évi CVII. törvény, 2001. évi LXV. törvény, 2001. évi XCI. törvény, 2003. évi 
XXXVIII. törvény, " 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/35. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

36.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 151. § (3) bekezdése bi) pontjának a 
következő módosítását javasolja:  
 
 /(3) 2006. szeptember 1-jén/ 
 
 /b) hatályát veszti továbbá/ 
 
 "bi) a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény módosításáról szóló 2000. évi XCVII. törvény 1–17. §-a, 19– 21. §-a, 22. §-
ának (1) bekezdése, 23. §-ának (2)–(8) bekezdése, valamint 24. §-a," 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/36. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

37.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 151. § (3) bekezdése bl) pontjának a 
következő módosítását javasolja:  
 
 /(3) 2006. szeptember 1-jén/ 
 
 /b) hatályát veszti továbbá/ 
 
 "bl) a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi 
CXXXIII. törvény módosításáról szóló 2002. évi XXIII. törvény 35. § (1) bekezdésének a 
"továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 3. §-ának (3) bekezdése, a 11. §-
ának (6) bekezdése, a 116. §-ának (2)–(4) bekezdései tekintetében a klinikai központ[ok]ra 
vonatkozó rendelkezései vonatkozásában," szövegrésze," 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/37. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
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38.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 153. § (1) bekezdése 5. pontjának a 

következő módosítását javasolja:  
 
 /153. § (1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza/ 
 
 "5. a többciklusú képzés és a felsőfokú szakképzés rendjét, a képesítési keretet, a képzés 
indításának eljárását, a doktori képzés szabályait, a tudományterületeket, tudományágakat [32. 
§ [(5) és] (11) bekezdés, 145. § (7) bekezdés]," 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/38. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

39.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 163. §-át új (2) bekezdéssel történő 
kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a § eredeti szövege az (1) 
bekezdés jelölést kapja):  
 
 "(2) A Kormány a magán felsőoktatási intézmények gazdálkodására vonatkozó – a 138. 
§ (1) bekezdésében, valamint a 153. § (1) bekezdés 20. pontjában megjelölt – szabályozási 
kötelezettségének 2005. szeptember 30-ig tesz eleget." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/39. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

40.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 166. § a) pontjának a következő 
módosítását javasolja:  
 
 /166. § A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 
2003. évi LXXXVI. törvény/ 
 
 "a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a "felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény" 
szövegrész helyébe a "felsőoktatásról szóló 2005. évi ………. törvény" szövegrész lép," 
 

T/15267/690/49. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 49. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/40. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
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41.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 166. § d) pontjának a következő 
módosítását javasolja:  
 
 /166. § A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 
2003. évi LXXXVI. törvény/ 
 
 "d) 5. § (2) bekezdés a) pont első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettségét annak 
legfeljebb 80 százalékos mértékéig az alábbiakkal csökkentheti:] 
 
 „a) szakképző iskola és központi képzőhely, valamint felsőoktatási intézmény számára 
nyújtott fejlesztési támogatás összegével, amely azonban csak a hozzájárulásra kötelezettnél 
képződött bruttó kötelezettség 75 százalékának megfelelő mértékig vehető figyelembe 
kötelezettségcsökkentő tételként[,].”" 
 

T/15267/690/7. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/41. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

42.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 167. § a) pontjának a következő 
módosítását javasolja:  
 
 /167. § A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.)/ 
 
 "a) 1. § (1) bekezdésének "a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a 
továbbiakban felsőoktatási törvény) 84. § (2) bekezdés b), c) és d) pontjaiban szabályozott 
képzés," szövegrész hely[ett]ébe "a felsőoktatásról szóló 2005. évi .... törvény (a 
továbbiakban felsőoktatási törvény) 11. § (1)–(2) bekezdésében és (3) bekezdésének b) 
pontjában szabályozott képzés," szövegrész lép," 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/42. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
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43.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 167. § b) pontjában a szakképzésről szóló 
1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 /167. § A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.)/ 
 
 "(4) A központi képzőhely részt vesz az iskolai rendszerű gyakorlati képzés, és részt 
vehet az iskolarendszeren kívüli képzés megszervezésében, közreműködhet a pályaválasztási 
tanácsadás, a pályakövetés feladatainak végrehajtásában. A központi képzőhely költségvetési 
szervként vagy olyan jogi személy részeként jön létre, amelyik gazdasági tevékenységét 
nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül a közhasznú tevékenységének elősegítése érdekében 
folytatja. A központi képzőhely a térségi integrált szakképző központ keretei között 
működ[het]ik." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/43. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

44.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 167. § d) pontjában az Szt. 7. § (6) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja:  
 
 /167. § A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.)/ 
 
 /d) Az Szt. 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(6) A felsőfokú szakképzés megszervezésével kapcsolatos gazdasági kamarai 
jogköröket a felsőoktatás[ról]i [szóló] törvény határozza meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/44. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

45.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 168. §-ának a következő módosítását 
javasolja:  
 
 /168. § A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló 2003. évi 
XXIX. törvény 26. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(7) A szakképesítésért felelős miniszterek 2006. augusztus 31-éig vizsgálják felül az 
ágazatukba tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit, [és] ezt követően a 
szükséges módosításokat végezzék el." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/45. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
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46.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 170. § felvezető szövegének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "170. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó[k] rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. §-ának (1) bekezdése a következő 
i) ponttal egészül ki:" 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/46. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

47.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 171. § (4) bekezdésében a társasági adóról 
és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 9. § (3) 
bekezdése c) pontjának a következő módosítását javasolja:  
 
 /(4) A Tao. 9. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [Növelni kell az adózás előtti eredményt]/ 
 
 "c) az alapítványnak, a közalapítványnak, a társadalmi szervezetnek, [és] a 
köztestületnek[,] és a felsőoktatási intézménynek az általa kiállított – az adózó részére az 
adózás előtti eredmény csökkentésére, a magánszemély részére adókedvezményre – jogosító 
igazolásban feltüntetett kapott adománynak a 
 
 ca) teljes összegével, ha az adóév utolsó napján az adózás rendjéről szóló törvény 
szerinti köztartozása van, 
 
 cb) (7) bekezdésben előírt aránnyal számított részével, ha nincs az adóév utolsó napján 
az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása, de a vállalkozási tevékenységből 
származó bevétele meghaladja a kedvezményezett mértéket." 
 

T/15267/690/48. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 48. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/47. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
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48.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 171. § (7) bekezdésében a Tao. 6. számú 
melléklete címének a következő módosítását javasolja:  
 
 /(7) A Tao. 6. számú mellékletének címe helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

"Alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, lakásszövetkezet, [és] 
közhasznú társaság[,] és közhasznú szervezetként, kiemelkedően közhasznú szervezetként 

besorolt felsőoktatási intézmény által végzett kedvezményezett tevékenységek" 
 

T/15267/690/47. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 47. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/48. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

49.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 173. § a) pontjának a következő 
módosítását javasolja:  
 
 /173. § A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény/ 
 
 "a) 2. § (2) bekezdésében "a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény" szövegrész 
helyébe "a felsőoktatásról szóló 2005. évi ……….. törvény" szövegrész lép," 
 

T/15267/690/40. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 40. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/49. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

50.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 174. § (2) bekezdése a) pontjának a 
következő módosítását javasolja:  
 
 /(2) A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és 
hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény/ 
 
 "a) preambulumában "a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 115. §-ának (1) 
bekezdése alapján," szövegrész helyébe "a felsőoktatásról szóló 2005. évi  ... törvény 140. §-
ának (2)[–(3)] bekezdése alapján," szövegrész lép," 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/690/50. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
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51.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 3. számú melléklete táblázatának a 
következő módosítását javasolja:  
 

/3. számú melléklet a 2005. évi .... törvényhez 
 
 

A képzési normatíva éves összegének megállapításához rendelt szorzószámok/ 
 
" 
finanszírozási 

csoport 
alapképzés mesterképzés doktori 

képzés 
felsőfokú 

szakképzés 
szakirányú 

továbbképzés 
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/15267/690/51. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. május 23. 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k.,  
az Alkotmányügyi 

bizottság elnöke 
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