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Az Országgyűlés

Oktatási és tudományos

	

Emberi jogi, kisebbségi és
bizottságának

	

vallásügyi bizottságának

ajánlása

a felsőoktatásról szóló 1993. évi L X törvény módosításáról szóló TI] 7360.
számú törvényjavaslat

részletes

vitájához

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Oktatási és tudományos bizottsága (továbbiakban : Oktatási
bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként, valamint az Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottsága (továbbiakban : Emberi jogi bizottság) megvitatta a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: a felsőoktatásról szóló törvény)
módosításáról szóló, T/17360 . számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz
benyújtott TI] 736014-19. számú módosító javaslatokat.

Megjegyzés : A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ 1 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.

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 .
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l . Dr. Nsán László, Révész Máriusz, Pichler Imre László, Sági József, Pánczél
Károly, Kuzma László, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1 . §-
ának - a felsőoktatásról szóló törvény 72. § s)-u) pontját érintően - az elhagyását
javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen
változik) :

"[1 . § A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban : a
felsőoktatásról szóló törvény) 72. §-a a következő s)-u) ponttal egészül ki :

[A Kormány a felsőoktatással kapcsolatos feladatai körében]

„s) szabályozza a 87/A. §-ban meghatározott többciklusú képzés rendjét, az
osztott és az osztatlan képzések szerkezetét, a képesítési keretet, az alap- és mesterképzés
képzési területeit, képzési ágait, szakjait, az azokhoz rendelt kreditek számát, valamint
az indítással összefüggő eljárási rendet, továbbá a külső, nem felsőoktatási intézményi
keretek között folyó gyakorlati képzés képzési idejét,

t) meghatározza a felsőfokú szakképzés szervezésének rendjét,

u) szabályozza, hogy a felsőoktatási felvételi kérelmek rangsorolásánál a
középiskolai tanulmányi versenyeken vagy más tudományos célú versenyen elért
eredményeket, illetve a kiemelkedő sporteredményeket milyen módon és milyen
feltételek mellett lehet figyelembe venni, továbbá, hogy mely esetben lehet szakmai
alkalmassági, illetve gyakorlati vizsgát tartani, továbbá mely esetben lehet megkövetelni
az egészségügyi, illetve a pályaalkalmassági vizsgálaton való részvételt."]"

Indokolás : Lásd a T/17360/4 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

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 .



2. Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Pichler Imre László, Sági József, Pánczél
Károly, Kuzma László, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 2 . §-
ának - a felsőoktatásról szóló törvény 74. § (1) bekezdés x) pontját érintően - az
elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása
értelemszerűen változik) :

"[2 . § A felsőoktatásról szóló törvény 74 . §-ának (1) bekezdése a következő x)
ponttal egészül ki :

[Az oktatási miniszter a felsőoktatással kapcsolatos állami feladatai körében]

„x) szabályozza a 87/A. § (1) bekezdésében meghatározott alapképzés
mesterképzés képzési és kimeneti követelményeit ."]"

Indokolás : Lásd a T117360/5. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

3 . Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában a felsőoktatásról szóló
törvény 87/A. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

ki :
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és

/4. § A felsőoktatásról szóló törvény a következő alcímmel és 21/A . fejezettel egészül

„21/A . Fejezet

A többciklusú képzés/

"(2) Az alap- és mesterképzést egymásra épülő ciklusokban, osztott képzésként, illetve
jogszabályban meghatározott esetben egységes, osztatlan képzésként lehet megszervezni . A
ciklusokra bontott, osztott és az egységes, osztatlan képzések szerkezetét a felsőoktatási
intézmények javaslatának figyelembevételével a Kormány határozza meg ."

Indokolás : Lásd a T/17360/6 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi bíz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

4 . Sági József képviselő a törvényjavaslat 4 . §-ában a felsőoktatásról szóló törvény
87/B . § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja :



ki :
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/4. § A felsőoktatásról szóló törvény a következő alcímmel és 21/A. fejezettel egészül

,,21/A. Fejezet

A többciklusú képzés/

"(2) A felsőfokú szakképzés a felsőoktatási intézmény által készített és az intézményi
tanács által elfogadott szakképzési program szerint folyik . [A s] Szakképzési program az
Országos Képzési Jegyzékben meghatározott felsőfokú szakképzésre készíthető, a
szakképesítésért felelős miniszter által kiadott szakmai és vizsgakövetelmények alapján ."

Indokolás : Lásd a T/17360/8 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

5. Dr. Nsán László, Révész Máriusz, Pichler Imre László, Sági József, Pánczél
Károly, Kuzma László, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 4 . §-
ában a felsőoktatásról szóló törvény 878 . § (3) bekezdésének a következő módosítását
javasolják :

/4. § A felsőoktatásról szóló törvény a következő alcímmel és 21/A . fejezettel egészül ki :

,,21/A. Fejezet

A többciklusú képzés/

"(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 szakképesítést fel kell venni [- egyszerűsített és gyorsított akkreditációs
eljárást követően -[ az Országos Képzési Jegyzékbe, ha azzal a szakképesítésért felelős
miniszter egyetért."

Indokolás: Lásd a T/17360/9 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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6. Dr. Pósán László, Sági József és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 4.
§-ában a felsőoktatásról szóló törvény 87/13 . § (5) bekezdésének a következő módosítását
javasolják:

/4. § A felsőoktatásról szóló törvény a következő alcímmel és 21/A . fejezettel egészül

,,21/A . Fejezet

A többciklusú képzés/

"(5) Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, [bachelor] 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 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/17360/7. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

7. Dr. Pósán László, Sági József és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 4.
§-ában a felsőoktatásról szóló törvény 87/13 . § (6) bekezdésének a következő módosítását
javasolják :

/4 . § A felsőoktatásról szóló törvény a következő alcímmel és 21/A . fejezettel egészül
ki :

,.21/A . Fejezet

A többciklusú képzés/

"(6) A mesterképzésben mesterfokozat (magister,[master] Master ) és szakképzettség
szerezhető . A mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint . A mesterképzés képzési és
kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettség szerezhető a
mesterképzésben. A mesterképzésben szerzett szakképzettség jogszabályban meghatározottak
szerinti munkakör betöltésére jogosít . A mesterképzésben - figyelembe véve a (7)



6

bekezdésben meghatározottakat - legalább hatvan kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet
lehet megszerezni. A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév ."

Indokolás : Lásd a T/17360/10. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

8. Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Pichler Imre László, Sági József, Pánczél
Károly, Kuzma László, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 4 . §-
ában a felsőoktatásról szóló törvény 87/C. § (1) bekezdésének a következő módosítását
javasolják :

/4. § A felsőoktatásról szóló törvény a következő alcímmel és 21/A. fejezettel egészül
ki :

,,21/A . Fejezet

A többciklusú képzés/

"87/C. § (1) Alapképzésre történő felvétel feltétele az emelt szintű érettségi vizsga
sikeres teljesítése ."

Indokolás : Lásd a T/17360/11 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

9. Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Pichler Imre László, Sági József, Pánczél
Károly, Kuzma László, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 4 . §-
ában a felsőoktatásról szóló törvény 87/E. § (7) bekezdésének a következő módosítását
javasolják:

/4. § A felsőoktatásról szóló törvény a következő alcímmel és 21/A. fejezettel egészül
ki :

,,21/A . Fejezet

A többciklusú képzés/

"(7) Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. A kredittel
elismert tanulmányi teljesítményt - ha annak előfeltétele fennáll - bármelyik felsőoktatási
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intézményben folytatott tanulmányok során el kell ismerni, függetlenül attól, hogy milyen
felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott tanulmányok során szerezték
azt. Az elismerés - tantárgyi program alapján - kizárólag a kredit megállapításának alapjául
szolgáló ismeretek összevetésével történik . El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett
ismeretek legalább [hetvenöt] nyolcvanöt százalékban megegyeznek. Az ismeretanyag
összevetését a felsőoktatási intézmény e célra létrehozott bizottsága végzi ."

Indokolás : Lásd a T/17360/12. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

10. Dr. Nsán László, Révész Máriusz, Pichler Imre László, Sági József, Pánczél
Károly, Kuzma László, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 4 . §-
ában a felsőoktatásról szóló törvény 87/F. § (1) bekezdése bevezető szövegének a
következő módosítását javasolják :

/4. § A felsőoktatásról szóló törvény a következő alcímmel és 21/A. fejezettel egészül
ki :

,,21/A . Fejezet

A többciklusú képzés/

"87/F . § (1) A Magyarországon kiadott oklevelek által tanúsított végzettségi szintek
angol és latin nyelvű jelölése :"

Indokolás : Lásd a T/17360/13 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

11. Révész Máriusz képviselő a törvényjavaslat 6. §-ában a felsőoktatásról szóló
törvény 129 . § (1), (4) és (8) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/6. § A felsőoktatásról szóló törvény a következő 129 . §-sal egészül ki :/
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"129. § (1) A felsőoktatási intézmények 2006 . szeptember 1-jétől az e törvény 21/A .
[F]fejezetének megfelelő képzési program alapján indíthatnak alapképzést, ideértve az
egységes, osztatlan képzés első képzési időszakát is, valamint folytathatják az e törvény
hatálybalépése előtt engedélyezett kísérleti képzésüket. Ettől az időponttól kezdődően nem
indítható a régi képzési szerkezet szerinti főiskolai szintű, illetve egyetemi szintű képzésben
új évfolyam. A felsőoktatási intézmények olyan képzést indíthatnak, amelyet a képzési
program részeként 2006 . június 30-ig az intézményi tanács elfogadott vagy az oktatási
miniszter kísérleti programként engedélyezett. E rendelkezés alól az oktatási miniszter az
intézményi tanács kezdeményezésére legfeljebb egy tanévre szóló felmentést adhat .

(2) E törvény alapján egyetemi szintű végzettség megszerzésére irányuló kiegészítő
alapképzés a szakterületnek megfelelő képzési területen meginduló mesterképzést követően
nem indítható.

(3) Azok a hallgatók, akik a felsőoktatásban a tanulmányaikat 2006 . szeptember 1 je
előtt kezdték meg, azt a korábbi követelmények szerint fejezhetik be az adott szak képesítési
követelményében meghatározott képzési idő alatt, és e törvény rendelkezései alapján főiskolai
szintű végzettséget tanúsító, illetve egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet
szerezhetnek .

(4) Azok a hallgatók, akik tanulmányaikat 2006 . szeptember 1 je előtt kezdték meg, de
tanulmányaikat a (3) bekezdés szerint nem fejezik be, a tanulmányok és vizsgák beszámítási
rendje szerint e törvény 21/A . [F]fejezete alapján folytathatják tanulmányaikat .

(5) A 2006 . szeptember 1-jén és azt követően induló alap- és mesterképzés
tekintetében nem alkalmazható e törvény 83 . §-ának (1)-(10) bekezdése, 84-86 . §-a, valamint
110. § (2) bekezdése .

(6) Ahol jogszabály főiskolai szintű végzettségről és szakképzettségről rendelkezik,
azon alapfokozatot és szakképzettséget is érteni kell . Ahol jogszabály alapfokozatról és
szakképzettségről rendelkezik, azon főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget is érteni
kell .

(7) Ahol jogszabály egyetemi szintű végzettségről és szakképzettségről rendelkezik,
azon mesterfokozatot és szakképzettséget is érteni kell . Ahol jogszabály mesterfokozatról és
szakképzettségről rendelkezik, azon egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget is érteni
kell .

(8) Az e törvény 21/A . [F]fejezete alapján indított mesterképzésbe bekapcsolódhatnak
a főiskolai szintű végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezők."

Indokolás : Lásd a T/17360/17. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatta

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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12 . Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Pichler Imre László, Sági József, Pánczél
Károly, Kuzma László, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 6 . §-
ában a felsőoktatásról szóló törvény 129. § (1) bekezdésének a következő módosítását
javasolják :

/6. § A felsőoktatásról szóló törvény a következő 129 . §-sal egészül ki :/

"129. § (1) A felsőoktatási intézmények 2006 . szeptember 1-jétől az e törvény 21/A .
Fejezetének megfelelő képzési program alapján indíthatnak alapképzést, ideértve az egységes,
osztatlan képzés első képzési időszakát is, valamint folytathatják az e törvény hatálybalépése
előtt engedélyezett kísérleti képzésüket . Ettől az időponttól kezdődően nem indítható a régi
képzési szerkezet szerinti főiskolai szintű, illetve egyetemi szintű képzésben új évfolyam . A
felsőoktatási intézmények olyan képzést indíthatnak, amelyet a képzési program részeként
2006. június 30-ig az intézményi tanács elfogadott [vagy az oktatási miniszter kísérleti
programként engedélyezett] és a MAB legkésőbb május 31-ig támogatóan véleményezte . [E
rendelkezés alól az oktatási miniszter az intézményi tanács kezdeményezésére legfeljebb
egy tanévre szóló felmentést adhat .] "

Indokolás: Lásd a T/17360/18. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

13. Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Pichler Imre László, Sági József, Pánczél
Károly, Kuzma László, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 6 . §-
ában a felsőoktatásról szóló törvény 129 . § (1) bekezdésének a következő módosítását
javasolják :

/6. § A felsőoktatásról szóló törvény a következő 129 . §-sal egészül ki :/

"129. § (1) A felsőoktatási intézmények 2006 . szeptember 1-jétől az e törvény 21/A .
Fejezetének megfelelő képzési program alapján indíthatnak alapképzést, ideértve az egységes,
osztatlan képzés első képzési időszakát is, valamint folytathatják az e törvény hatálybalépése
előtt engedélyezett kísérleti képzésüket . [Ettől az időponttól kezdődően nem] Továbbra is
indítható a régi képzési szerkezet szerinti főiskolai szintű, illetve egyetemi szintű képzésben
új évfolyam. A felsőoktatási intézmények olyan képzést indíthatnak, amelyet a képzési
program részeként 2006. június 30-ig az intézményi tanács elfogadott vagy az oktatási
miniszter kísérleti programként engedélyezett . [E rendelkezés alól az oktatási miniszter az
intézményi tanács kezdeményezésére legfeljebb egy tanévre szóló felmentést adhat .]"

Indokolás : Lásd a T/17360/15. számú módosító javaslat
indokolását .
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A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

14. Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Pichler Imre László, Sági József, Pánczél
Károly, Kuzma László, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 6 . §-
ában a felsőoktatásról szóló törvény 129 . § (1) bekezdésének a következő módosítását
javasolják :

/6. § A felsőoktatásról szóló törvény a következő 129 . §-sal egészül ki :/

"129 . § (1) A felsőoktatási intézmények 2006 . szeptember 1-jétől az e törvény 21/A.
Fejezetének megfelelő képzési program alapján indíthatnak alapképzést, ideértve az egységes,
osztatlan képzés első képzési időszakát is, valamint folytathatják az e törvény hatálybalépése
előtt engedélyezett kísérleti képzésüket . Ettől az időponttól kezdődően nem indítható a régi
képzési szerkezet szerinti főiskolai szintű, illetve egyetemi szintű képzésben új évfolyam . [A
felsőoktatási intézmények olyan képzést indíthatnak, amelyet a képzési program
részeként 2006 . június 30-ig az intézményi tanács elfogadott vagy az oktatási miniszter
kísérleti programként engedélyezett. E rendelkezés alól az oktatási miniszter az
intézményi tanács kezdeményezésére legfeljebb egy tanévre szóló felmentést adhat.]"

Indokolás: Lásd a T/17360/16. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

15 . Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Pichler Imre László, Sági József, Pánczél
Károly, Kuzma László, Stolár Mihály és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 6 . §-
ában a felsőoktatásról szóló törvény 129 . § (4) bekezdésének a következő módosítását
javasolják :

/6 . § A felsőoktatásról szóló törvény a következő 129 . §-sal egészül ki :/

"(4) Azok a hallgatók, akik tanulmányaikat 2006 . szeptember l-je [előtt] után
[kezdték] kezdik meg, de tanulmányaikat a (3) bekezdés szerint nem fejezik be, a
tanulmányok és vizsgák beszámítási rendje szerint e törvény 21/A . Fejezete alapján
folytathatják tanulmányaikat ."

Indokolás : Lásd a T/17360/14 . számú módosító javaslat
indokolását .
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A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

16. Dr. Nsán László és Sági József képviselők a törvényjavaslat 7. § (2)
bekezdésének a következő módosítását javasolják:

"(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság
2005 . évi költségvetéséről szóló 2004 . évi CXXXV. törvény 50. §-ának (24) bekezdése,
valamint a felsőoktatásról szóló törvény 72 . §-ának d) pontja, [81 . § (2) bekezdésének c)
pontja,] 124/D. §-ának a) pontja, a 7/A . § (1) bekezdésnek szövegéből az „egyharmada az
egyetemi-főiskolai képzési szinten" szövegrész, a felsőoktatásról szóló 1993 . évi LXXXX
törvény módosításáról szóló 2003 . évi XXXVIII . törvény 33 . § (4) bekezdése, az egyes
oktatási tárgyú, az oktatási jogok érvényesítésének elősegítését, valamint a felsőoktatási
intézmény- és képzési rendszer fejlesztését szolgáló törvények módosításáról szóló 2004 . évi
LX. törvény 7. § (4) bekezdésének a) pontja ."

Indokolás : Lásd a T/17360/19. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2005 . szeptember 26 .

Dr. Jánosi György s.k.,

	

Szászfalvi László s.k.,
az Oktatási bizottság elnöke

	

az Emberi jogi
bizottság elnöke
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