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T/9927/13. 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Oktatási és tudományos 

bizottságának 
Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

 
Foglalkoztatási és munkaügyi 

 bizottságának 
Mezőgazdasági bizottságának 

 
Önkormányzati bizottságának 

 

a j á n l á s a 
 

az egyes oktatási tárgyú, az oktatási jogok érvényesítésének elősegítését, 
valamint a felsőoktatási intézmény- és képzési rendszer fejlesztését szolgáló 

törvények módosításáról szóló 
T/9927. 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 -, Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 
bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága 
(továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Mezőgazdasági bizottsága, valamint 
Önkormányzati bizottsága megvitatta az egyes oktatási tárgyú, az oktatási jogok 
érvényesítésének elősegítését, valamint a felsőoktatási intézmény- és képzési rendszer 
fejlesztését szolgáló törvények módosításáról szóló, T/9927. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/9927/2., 6-12.  számú módosító javaslatokat. 
 
Dr. Szabó Zoltán képviselő a T/9927/2. sz.; valamint Bakonyi Tibor képviselő a T/9927/6. 
sz. módosító javaslatát visszavonta, ezért ezeket az ajánlás nem tartalmazza. 
 
Az Emberi jogi, a Foglalkoztatási és az Önkormányzati bizottság 2004. május 17-i ülésén 
tárgyalja az ajánlásban foglalt módosító javaslatokat, amennyiben azok között feladatkörét 
érintő indítvány van. 
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 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.  
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  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. 

 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.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésében a 
szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 5. § (2) bekezdése 
d) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § (1) A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 5. § 
(2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [A szakképesítésért felelős miniszter az ágazatába tartozó szakképesítések 
tekintetében]/ 
 
 "d) közvetlenül [-] vagy az általa működtetett költségvetési szerv vezetője útján [-] 
megbízza a szakmai vizsgabizottság (a továbbiakban: vizsgabizottság) elnökét, valamint 
javaslatot tesz a szakmai vizsgaszabályzatra," 
 

Indokolás: Lásd a T/9927/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- Az Előterjesztő nem ért egyet
- A Kormány képviselője nem ért egyet

 
 

2.  Dr. Szabó Zoltán képviselő a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésében az Szt. 27. § 
(1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az Szt. 27. §-ának (1) bekezdése a következő második mondattal egészül ki: 
 
 „Minden olyan felsőfokú szakképesítés esetén, amelyben a gyakorlati képzést a 
képzési idő legalább 25 százaléká[t]ban összefüggően szervezik, és a hallgató gyakorlati 
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képzése gazdálkodó szervezetnél folyik - a 19. §-ban foglaltak kivételével - a hallgató és a 
gazdálkodó szervezet között gyakorlati képzés céljából megkötött írásbeli hallgatói szerződés 
alapján foly[ik]hat.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/9927/11/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő egyetért
- A Kormány képviselője egyetért

 
 
 

3.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésében az Szt. 27. § 
(1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az Szt. 27. §-ának (1) bekezdése a következő második mondattal egészül ki: 
 
 „Minden olyan felsőfokú szakkép[esítés]zés esetén, amelyben a képzési idő legalább 
25 százalékát összefüggően szervezik, a hallgató gyakorlati képzése gazdálkodó szervezetnél 
- a 19. §-ban foglaltak kivételével - a hallgató és a gazdálkodó szervezet között gyakorlati 
képzés céljából megkötött írásbeli hallgatói szerződés alapján folyik.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/9927/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő nem ért egyet
- A Kormány képviselője a Mezőgazdasági biz. ülésén nem ért 

egyet, az Oktatási biz. ülésén egyetért
 
 
 

4.   Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdésének - amely a 
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) Ftv. 73. § s) 
pontját érinti - az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek 
számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[(2) Az Ftv. 72. §-a a következő s) ponttal egészül ki: 
 
 [A Kormány a felsőoktatással kapcsolatos feladatai körében] 
 
 s) meghatározza a 129. § szerinti a 84-86. §-ban foglaltaktól eltérő szerkezetű, 
tartalmú és időtartamú - az oktatási miniszter külön engedélye alapján indítható - 
többciklusú képzés bevezetésének szabályait és a képzés feltételeit.]" 
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Indokolás: Lásd a T/9927/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő nem ért egyet
- A Kormány képviselője nem ért egyet

 
 

5.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdésében az Ftv. 73. § 
s) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az Ftv. 72. §-a a következő s) ponttal egészül ki: 
 
 [A Kormány a felsőoktatással kapcsolatos feladatai körében]/ 
 
 "s) meghatározza a 129. § szerinti a 84-86. §-ban foglaltaktól eltérő szerkezetű, 
tartalmú és időtartamú - az oktatási miniszter külön engedélye alapján indítható - kísérleti 
többciklusú lineáris képzés bevezetésének szabályait és a képzés feltételeit, a kísérleti képzés 
tanulmányi pontrendszerének a 84-86. § szerinti képzésekben való érvényesítésének 
szabályait." 
 

T/9927/7/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9927/7/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő nem ért egyet
- A Kormány képviselője nem ért egyet

 
 

6.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 5. § (2) bekezdésében az Ftv. 129. §-
ának a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az Ftv. 129. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „129. § 2006. szeptember 1-jéig a felsőoktatási intézmények alapképzésben az Ftv. 84-
86. §-aiban foglaltaktól eltérő szerkezetű, tartalmú és időtartamú kísérleti többciklusú lineáris 
képzést, kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint, az oktatási miniszter külön 
engedélyével indíthatnak. Azonos végzettséget és szakképzettséget adó szakok kísérleti 
indítására engedély országosan legfeljebb két intézmény számára adható ki. Engedély a 
többciklusú lineáris képzés törvényi szabályozásának hatályba lépéséig, de legfeljebb 2005. 
december 31-ig adható ki. Az oktatási miniszter az engedély kiadásához beszerzi a Magyar 
Akkreditációs Bizotttság egyetértését.”" 
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T/9927/7/1. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/9927/7/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő nem ért egyet
- A Kormány képviselője nem ért egyet

 
 

7.  Tóth István és Lezsák Sándor képviselők a törvényjavaslat 6. § (3) bekezdésében 
az Ftv. 1. számú melléklete II. részének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(3) Az Ftv. 1. sz. melléklet II. részének B) „Nem állami főiskolák” főcíme b) 
„Magán, illetve alapítványi főiskolák” pontja a magyar ábécé által meghatározott felsorolás 
rendje szerint a következő szövegrészekkel egészül ki: 
 
 „Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest 
 [Tomori Pál] Klauzál Gábor Főiskola, Kalocsa”" 
 

Indokolás: Lásd a T/9927/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- Az Előterjesztő nem ért egyet
- A Kormány képviselője nem foglalt állást

 
 

8.  Dr. Szabó Zoltán képviselő a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) A 2. § (2)-(3) bekezdése és a 3. § 200[5]6. január 1-jén lép hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/9927/11/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- Az Előterjesztő egyetért
- A Kormány képviselője egyetért

 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
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 Budapest, 2004. május 13. 
 
 

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

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 
 
 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási  
 bizottság elnöke 

Dr. Magda Sándor s.k., 
a Mezőgazdasági 
 bizottság elnöke 

 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 

 bizottság elnöke 
 
 
 
 
 

 


