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   Az Országgyűlés 

 
Oktatási és tudományos 

bizottságának 
Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

 
Foglalkoztatási és munkaügyi 

 bizottságának 
Mezőgazdasági bizottságának 

 
Önkormányzati bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő    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 

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/9927/13. sz. ajánlással.) 

 
 
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/9927/14-15.  számú kapcsolódó módosító 
javaslatot, továbbá a T/9927/13. számú ajánlásban – tévesen – visszavontként feltüntetett 
T/9927/6. sz. módosító javaslatot. 
 
 
 
 
 



 Az Önkormányzati bizottság – feladatkörét érintő módosító javaslatok hiányában – 
nem vette napirendjére a kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalását! 
 Az Emberi jogi bizottság – feladatkörét érintő indítvány hiányában – levette 
napirendjéről az ajánlásba foglalt módosító javaslatok megtárgyalását. 
 A Foglalkoztatási bizottság a május 24-i ülésére vette napirendjére a kapcsolódó 
módosító javaslatok megtárgyalását. 
 
 Dr. Pósán László a T/9927/14., továbbá dr. Szabó Zoltán képviselő a T/9927/11/1. 
számú módosító indítványát (T/9927/13. számú ajánlás 2. pontja) visszavonta! 
 
 
 
 

I. 
 
 

1.  Dr. Pósán László képviselő – kapcsolódva a T/9927/9. számú módosító 
indítványához (T/9927/13. számú ajánlás 3. pontja) – a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésében 
a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 27. § (1) 
bekezdése második mondatának a következő módosítását javasolja: 
 

Visszavonva az Oktatási bizottság május 19-i ülésén! 
 

/(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] is sor kerülhet." 
 

Indokolás: Lásd a T/9927/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

2.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésében az Szt. 27. § (1) 
bekezdése második mondatának a következő módosítását javasolja: 
 

/(2) Az Szt. 27. §-ának (1) bekezdése a következő második mondattal egészül ki:/ 
 
 "Felsőfokú szakképzésben [M]minden olyan [felsőfokú] szakképesítés esetén, 
amelyben a gyakorlati képzést képzési idő legalább 25 százaléká[t]ban 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 is foly[ik]hat." 
 
 
 
 
 
 
 
 



Megjegyzés: A fenti módosító indítványban a jelölés nem mindenben a törvényjavaslathoz igazított, egyes 
szövegrészek elhagyására vonatkozó jelölés a T/9927/11/1. számú módosító javaslathoz van viszonyítva. 

 
Indokolás: Lásd a T/9927/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - Az Előterjesztő egyetért

- A Kormány képviselője egyetért
 
 
 Az Oktatási bizottság 2004. május 12-én tartott ülésén tévesen visszavontnak 
bejelentett T/9927/6. sz. módosító indítvány a T/9927/13-as számú ajánlásban nem szerepel, 
ezért azt a következő pont tartalmazza. 
 

3.  Bakonyi Tibor képviselő a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdésében a felsőoktatásról 
szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 1. számú melléklete I. részének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "6. § (1) Az Ftv. 1. számú melléklet I. részének A) „Állami egyetemek” főcímén belül a 
„Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest” szövegrész helyébe a „Budapesti 
Corvinus Egyetem, Budapest” szövegrész lép. Valamint az Ftv. 1. számú melléklet I. részének 
A) „Állami egyetemek” főcíme kiegészül a Testnevelési Egyetem, Budapest szövegrésszel."  
 

Indokolás: Lásd a T/9927/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

II. 
 
 A T/9927/13. sz. ajánlásban foglalt alábbi módosító javaslatokról a Foglalkoztatási 
bizottság, illetve az Előterjesztő, továbbá a Kormány képviselője a következő 
állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 
Pont Bizottság Előterjesztő Kormány 
 
1.  nem támogatja nem ért egyet nem ért egyet
2.  támogatja egyetért egyetért
3.  nem támogatja nem ért egyet nem ért egyet
8.  támogatja egyetért egyetért
 
 
 
 
 
 



 A T/9927/13. sz. ajánlásban foglalt alábbi módosító javaslatokról az Emberi jogi 
bizottság, illetve az Előterjesztő, továbbá a Kormány képviselője a következő 
állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 
Pont Bizottság Előterjesztő Kormány 
 
4.  nem támogatja nem ért egyet nem ért egyet
5.  nem támogatja nem ért egyet nem ért egyet
6.  nem támogatja nem ért egyet nem ért egyet
8.  támogatja egyetért egyetért
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. május 19. 
 
 

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 
 

 
 
 


