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Bizottsági ajánlásáltalános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T117360 . számon előterjesztett, A felsőoktatásról szóló 1993 . évi LXXX. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 .
szeptember 13-ai ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

Az Előterjesztő képviselői nem jelentek meg a bizottsági ülésen, a bizottság
azonban meghallgatta az Oktatási Minisztérium jelenlévő képviselőjét. A Kormány
képviselője részletesen megindokolta, hogy a bolognai folyamat folytatása, illetve a
többciklusú képzés érdekében a kormány, illetve a tárca megítélése szerint is szükség
van ez előterjesztésre. A felvételi tájékoztatók időbeni elkészítése és a jogbiztonság
szempontjából is egyaránt indokolt az előterjesztés, mivel biztonságot teremthet mind a
jogalkalmazók, mind a szülők, illetve a mintegy százezer érettségiző számára . A tárca
képviselője tolmácsolta az Oktatási bizottság elnökének - az Előterjesztők nevében - az
Oktatási bizottság ülésén elhangzott kijelentését, mely szerint, ha az Alkotmánybíróság
időben dönt a beadványról, az Előterjesztők visszavonják a javaslatot .

Az oktatási tárca képviselője arra is felhívta a figyelmet, hogy a benyújtott
törvényjavaslat tartalma teljesen megegyezik az Országgyűlés által májusban elfogadott
törvényjavaslat rendelkezéseivel, és nem érinti a köztársasági elnök beadványában
megfogalmazott alkotmányossági aggályokat . A benyújtott törvényjavaslat pontosítani
kívánja a jelenleg hatályos törvényt a többciklusú képzésre vonatkozóan,
rendelkezéseket tartalmaz az átmenetre, pontosan meghatározza a felvételi eljárást és az
állami szervek kötelezettségét .

Bizottsági ajánlás



A többségi vélemény képviselői ugyancsak azt hangsúlyozták ki, hogy a benyújtott
törvényjavaslat nem érinti a köztársasági elnök beadványában megfogalmazott
kérdéseket, és benyújtása szerintük is feltétlenül indokolt a megnevezett célok
érdekében.

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta . (11 i, On, 8t)

A bizottság előadója az általános vitában : Szabados Tamás (MSZP)

Budapest, 2005 . szeptember 13 .

Szászfalvi László
a bizottság elnöke
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