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   Az Országgyűlés 

 
Oktatási és tudományos 

bizottságának 
 

 

a j á n l á s a 
 

a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és 
hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény módosításáról szóló 

T/16399. számú törvényjavaslat 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Oktatási és tudományos bizottsága (továbbiakban: Oktatási 
bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként – megvitatta a katonai és rendvédelmi 
felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. 
évi XLV. törvény módosításáról szóló, T/16399. számon beterjesztett törvényjavaslatot, 
továbbá az ahhoz benyújtott T/16399/4-11. számú módosító javaslatokat. 
 
 
 A Szociális és családügyi bizottság, valamint a Honvédelmi bizottság 2005. június 
20-i (hétfői) ülésére vette napirendjére a módosító indítványok megtárgyalását. 
 
 A Rendészeti bizottság – feladatkörét érintő módosító indítvány hiányában –nem 
tűzte napirendjére a módosító javaslatok megtárgyalását. 
 
 (Az Előterjesztő képviselője az Oktatási bizottság ülésén tárcaálláspontot közölt.) 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 
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 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

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

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

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

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

1.  Mécs Imre képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a katonai és rendvédelmi 
felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. 
évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hft.) preambuluma első mondatának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "1. § A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és 
hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hft.) 
preambulumának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „A katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézményekben folyó tevékenység célja – a 
magyar felsőoktatási rendszer részeként a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek 
feladataihoz, sajátos szolgálati- és életviszonyaihoz igazodó körülmények között – e szervek 
tiszti utánpótlásának, valamint a honvédelmet és a rendvédelmet érintő tevékenységet végző 
szakembereknek a képzése.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/16399/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

2.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 2. §-ának az elhagyását javasolja (a javaslat 
elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "2. § [(1) A Hft. 1. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
 
 /Ezt a törvényt kell alkalmazni a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények 
(a továbbiakban együtt: intézmény)/ 
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 „c) nappali, levelező és távoktatási munkarendben felsőfokú szakképzésben, 
alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben és szakirányú továbbképzésben 
részt vevő, magyar állampolgárságú hallgatóira (a továbbiakban együtt: hallgató).” 
 
 (2) A Hft. 1. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(3) E törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a katonai 
szakképzésben részt vevő tényleges állományú hallgatókra is.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/16399/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 3. § (2) bekezdésének az elhagyását 
javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a §-on belül a bekezdés számozása 
feleslegessé válik): 
 
 "[(2) A Hft. 2. §-ának e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 /E törvény alkalmazásában/ 
 
 „e) vezető: a rektor (a továbbiakban: az intézmény vezetője), a dékán és 
helyetteseik, a gazdasági (fő)igazgató, a főtitkár, az oktatási és a tudományos kutatási 
szervezeti egység vezetője, a kollégiumi igazgató.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/16399/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 4. §-ának az elhagyását javasolja (a javaslat 
elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "4. § [A Hft. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „(2) Az egyetemi és főiskolai tanári pályázatot a miniszter, az egyéb pályázatot az 
intézmény vezetője írja ki az e törvényben és az Ftv.-ben meghatározott feltételeknek 
megfelelően. A pályázatot a Honvédelmi Minisztérium, illetve a Belügyminisztérium 
hivatalos lapjában kell közzétenni.”]" 
 

T/16399/6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/16399/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 5. §-ának az elhagyását javasolja (a javaslat 
elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "5. § [A Hft. 10/A. §-ának második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „A vezetői pályázatot – a dékánhelyettes, az oktatási és a kutatási szervezeti 
egység vezetője és a kollégiumi igazgató kivételével – a miniszter, az egyéb pályázatot az 
intézmény vezetője írja ki az e törvényben és az Ftv.-ben meghatározott feltételeknek 
megfelelően. A pályázatot a Honvédelmi Minisztérium, illetve a Belügyminisztérium 
hivatalos lapjában kell közzétenni.”]" 
 

T/16399/6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16399/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

6.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 6. §-ának az elhagyását javasolja (a javaslat 
elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "6. § [A Hft. 12. §-ának (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések 
lépnek: 
 
 „(1) A rektor helyetteseit, a dékánt a szenátus javaslata, valamint a főtitkárt, a 
gazdasági (fő)igazgatót e testület véleményezése alapján a belügyminiszter, illetőleg a 
honvédelmi miniszter határozott időre, legfeljebb 5 évi időtartamra bízza meg, illetve 
nevezi ki. A megbízás, illetve a kinevezés a szenátus véleményezése alapján további egy 
alkalommal meghosszabbítható. 
 
 (2) Rektorhelyettesi, dékáni megbízást egyetemi tanár, egyetemi docens, főiskolai 
tanár, dékánhelyettesi megbízást főiskolai docens is kaphat.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/16399/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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7.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 19. §-ának az elhagyását javasolja (a 

javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "19. § [(1) A Hft. IV. Fejezetének címe helyébe az alábbi cím lép: 
 

„A KATONAI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI 
DÍJAK ÉS A HALLGATÓ JUTTATÁSAI” 

 
 (2) A Hft. 35. §-a és az azt megelőző alcím helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A hallgató által fizetendő térítési díjak 
 
 35. § (1) A katonai felsőoktatási intézményben az Ftv. 125. §-át az alábbi 
eltérésekkel kell alkalmazni: 
 
 a) az ösztöndíjas hallgató az Ftv. 125. § (3) bekezdés a)–c) pontjára térítési díj 
fizetése nélkül jogosult, 
 
 b) a kettős jogállású hallgató az Ftv. 125. § (3) bekezdés a) pontjára térítési díj 
fizetése nélkül jogosult. 
 
 (2) A katonai felsőoktatási intézmény költségtérítéses képzésben részt vevő 
polgári hallgatója az Ftv. 125–126. §-a szerint költségtérítésre és térítési díj fizetésére 
kötelezett, amelynek mértékét a képzés jellegéhez és költségeihez igazodó módon az 
intézmény a Szabályzatában állapítja meg, és rendelkezik az e képzés során biztosított 
esetleges intézményi támogatásokról, a költségtérítés fizetése alóli mentességről és a 
fizetendő egyéb díjakról, térítésekről. 
 
 
 (3) A költségtérítéses képzés térítési összegeit a felvételi tájékoztatóban közzé kell 
tenni. A tanulmányok második és további éveiben a költségtérítés összege az állami 
felsőoktatási intézményekre vonatkozó szabályok szerint változhat, az összeget az 
intézményben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 
 
 (4) A félévre megállapított költségtérítést a beiratkozást megelőzően egy 
összegben vagy a hallgató kérésére – az intézményi Szabályzatban meghatározott módon 
– részletekben kell befizetni. 
 
 (5) A térítési díjból és a költségtérítésből befolyt összeget a katonai felsőoktatási 
intézmény jogosult felhasználni.”]" 
 

T/16399/8. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8. és 9. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16399/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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8.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 20. §-ának az elhagyását javasolja (a 
javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "20. § [A Hft. 37. §-a és az azt megelőző alcím helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A kettős jogállású és a polgári hallgató juttatásai 
 
 37. § (1) A katonai felsőoktatási intézmény kettős jogállású hallgatója a Hszt., 
vagy a Honvédséggel fennálló szolgálati viszony esetén a Hjt. szerint jogosult 
illetményre. 
 
 (2) A kettős jogállású hallgató térítésmentesen jogosult a kollégiumi elhelyezést 
igénybe venni.”]" 
 

T/16399/8. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7. és 9. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16399/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 21. §-ának az elhagyását javasolja (a 
javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "21. § [A Hft. új 37/A. §-sal egészül ki: 
 
 „37/A. § Az államilag támogatott nappali képzésben részt vevő polgári hallgató az 
állami felsőoktatási intézményekre vonatkozó szabályok szerint jogosult a katonai 
felsőoktatási intézménytől ösztöndíjra és egyéb támogatásokra.”]" 
 

T/16399/8. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7. és 8. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16399/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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10.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 25. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "25. § (1) Ez a törvény 2005. szeptember 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Hft. 6. 
§ (3) bekezdésében az „a Hszt. alapján” szövegrész[, 11. § (1) bekezdésében az „, illetve a 
miniszterelnöknek az egyetemi és főiskolai tanárok közül a főiskolai főigazgató” 
szövegrész, 11. § (4) bekezdésében az „és a főiskolai főigazgató” szövegrész, valamint a 
Hft. 38. §-a, 39. §-a, 40. §-a és 41. §-a] hatályát veszti." 
 

Indokolás: Lásd a T/16399/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 25. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg a Hft. 5. § (1) és (3) bekezdésében az „a 
művelődési és közoktatási” szövegrész helyébe az „az oktatási” szövegrész, 30. §-ának (1) 
bekezdésében a „kiképzés” szó helyébe az „alapfelkészítés” szövegrész[, 5. § (1) és (3) 
bekezdésében, 11. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 12. § (3) bekezdésében az 
„intézményi tanács” szövegrész helyébe a „szenátus” kifejezés] lép." 
 

Indokolás: Lásd a T/16399/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. június 16. 
 
 
 

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

 
 
 


