
T/437/29. szám 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Oktatási és tudományos 

bizottságának 
Emberi jogi, kisebbségi, 

civil- és vallásügyi bizottságának 
 
 

Ifjúsági, szociális és családügyi 
bizottságának 

Költségvetési, pénzügyi 
és számvevőszéki bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló T/437. 
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, civil- és vallásügyi 
bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága 
(továbbiakban: Ifjúsági bizottság) valamint Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki 
bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) megvitatta a felsőoktatásról szóló 2005. 
évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló, T/437. számon beterjesztett törvényjavaslatot, 
továbbá az ahhoz benyújtott T/437/3-28. számú módosító javaslatokat. 
 
 
 
Az ajánlásban használt rövidítés: 
Ftv.: a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 
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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.  
  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.   
 A nyelvhelyességi javaslatokat – a szavazás megkönnyítése érdekében – a szokásostól eltérő módon 
tesszük közzé az ajánlás végén. 

 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, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél 
Károly, Kuzma László, Cseresnyés Péter és Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. §-
ának - az Ftv. 23. § (1) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[1. § A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 
23. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) A gazdasági tanács a felsőoktatási intézmény feladatainak végrehajtása 
megalapozásában, a rendelkezésére bocsátott források, eszközök, a közpénz, a 
közvagyon hatékony és felelős használatát segítő gazdasági stratégiai döntéseket 
előkészítő és végrehajtásuk ellenőrzésében részt vevő, a fenntartói döntések 
előkészítésében – e törvényben meghatározottak szerint – közreműködő testület. A 
gazdasági tanács a kincstári vagyonnal történő gazdálkodás keretében a felsőoktatási 
intézmény vagyonkezelésébe adott állami vagyon elidegenítése, megterhelése kérdésében 
hoz döntést. Ha a gazdasági tanács a Kincstári Vagyoni Igazgatóság feladatkörében jár 
el, képviseletét a pénzügyminiszter javaslatára delegált tag látja el.”]" 
 

T/437/4/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/437/4/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2.  Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics 
Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endréné, Szabó 
Gyula, Tóth Tiborné dr., Fedor Vilmos, Halmai Gáborné és Bókay Endre képviselő a 
törvényjavaslat 1. §-ában az Ftv. 23. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 23. §-
ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) A gazdasági tanács a felsőoktatási intézmény feladatainak végrehajtása 
megalapozásában, a rendelkezésére bocsátott források, eszközök, a közpénz, a közvagyon 
hatékony és felelős használatát segítő gazdasági stratégiai döntéseket előkészítő és 
végrehajtásuk ellenőrzésében részt vevő, a fenntartói döntések előkészítésében – e törvényben 
meghatározottak szerint – közreműködő testület. A gazdasági tanács a kincstári vagyonnal 
történő gazdálkodás keretében a felsőoktatási intézmény vagyonkezelésébe adott állami 
vagyon elidegenítése, megterhelése kérdésében [hoz döntést] egyetértési jogot gyakorol. [Ha 
a gazdasági tanács a Kincstári Vagyoni Igazgatóság feladatkörében jár el, képviseletét a 
pénzügyminiszter javaslatára delegált tag látja el.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/437/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3.   Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél 
Károly, Kuzma László, Cseresnyés Péter és Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 2. § 
(1) bekezdésének - az Ftv. 25. § (1) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "2. § [(1) Az Ftv. 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) A gazdasági tanács 
 a) közreműködik a szenátus döntéseinek előkészítésében, így különösen benyújtja 
a szenátus részére: 
  aa) a felsőoktatási intézmény intézményfejlesztési tervét, 
  ab) a felsőoktatási intézmény számviteli rendjét, 
  ac) fejlesztés indítását, 
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  ad) gazdálkodó szervezet alapítását, gazdálkodó szervezetben részesedés 
szerzését, gazdálkodó szervezettel történő együttműködést, 
  ae) a felsőokta tási intézmény rendelkezésére bocsátott, valamint a 
tulajdonában lévő ingatlan vagyon hasznosítását, elidegenítését, 
  af) az e törvényben meghatározottak szerinti hitelfelvételt, 
  ag) együttműködési megállapodás megkötését, 
  ah) a felsőoktatási intézmény szervezete, szervezeti egysége létesítését, 
átalakítását, megszüntetését; 
 
 b) – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott esetekben – gazdasági 
szempontból véleményezi a felsőoktatási intézmény által készített pályázatokat; 
 
 c) benyújtja a szenátus részére a felsőoktatási intézmény költségvetését és a 
számviteli rendelkezések szerinti beszámolóját; 
 
 d) dönt azokban az ügyekben, amelyek ellátására a szenátus felhatalmazta.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/437/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésében az Ftv. 25. § 
(1) bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § (1) Az Ftv. 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) A gazdasági tanács / 
 
 "a) közreműködik a szenátus döntéseinek előkészítésében[, így különösen benyújtja 
a szenátus részére] és véleményezi:" 
 

Indokolás: Lásd a T/437/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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5.   Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, Deák 

Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, 
Rónavölgyi Endréné, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., Fedor Vilmos, Halmai Gáborné, 
Bókay Endre és dr. Sándor Klára képviselő a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésében az 
Ftv. 25. § (1) bekezdés a) pontjának a következő módosítását és ai) ponttal történő 
kiegészítését, valamint c) pontjának az elhagyását javasolja: 
 
 /2. § (1) Az Ftv. 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) A gazdasági tanács/ 
 
 "a) közreműködik a szenátus döntéseinek előkészítésében, [így különösen benyújtja] 
egyetértésével nyújtja be a rektor a szenátus részére: 
  aa) a felsőoktatási intézmény intézményfejlesztési tervét, 
  ab) a felsőoktatási intézmény számviteli rendjét, 
  ac) fejlesztés indítását, 
  ad) gazdálkodó szervezet alapítását, gazdálkodó szervezetben részesedés 
szerzését, gazdálkodó szervezettel történő együttműködést, 
  ae) a felsőokta tási intézmény rendelkezésére bocsátott, valamint a tulajdonában 
lévő ingatlan vagyon hasznosítását, elidegenítését, 
  af) az e törvényben meghatározottak szerinti hitelfelvételt, 
  ag) együttműködési megállapodás megkötését, 
  ah) a felsőoktatási intézmény szervezete, szervezeti egysége létesítését, 
átalakítását, megszüntetését; 
  ai) a felsőoktatási intézmény költségvetését és a számviteli rendelkezések 
szerinti beszámolóját; 
 
 b) – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott esetekben – gazdasági 
szempontból véleményezi a felsőoktatási intézmény által készített pályázatokat; 
 
 [c) benyújtja a szenátus részére a felsőoktatási intézmény költségvetését és a 
számviteli rendelkezések szerinti beszámolóját;] 
 
 [d)] c) dönt azokban az ügyekben, amelyek ellátására a szenátus felhatalmazta." 
 

Indokolás: Lásd a T/437/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6.   Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél 
Károly, Kuzma László, Cseresnyés Péter és Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 2. § 
(2) bekezdésének - az Ftv. 25. § (5) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
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 "[(2) Az Ftv. 25. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(5) A gazdasági tanács a felsőoktatási intézmény vagyonkezelésébe adott állami 
vagyon elidegenítése, megterhelése kérdésében hozott döntését megküldi a Kincstári 
Vagyoni Igazgatóságnak. A Kincstári Vagyoni Igazgatóság a döntés ellen harminc napos 
jogvesztő határidőn belül kifogással élhet. A kifogásolt döntés nem hajtható végre.”]" 
 

T/437/4/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/437/4/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

7.  Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél 
Károly, Kuzma László, Cseresnyés Péter és Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 3. §-
ának - az Ftv. 39. § (3) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[3. § Az Ftv. 39. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(3) A felsőoktatási intézményben az kezdheti meg tanulmányait, aki felvételt 
nyert. A felvétel jelentkezés alapján, az e célra szolgáló jelentkezési lap benyújtásával 
történik. A felsőoktatási intézménybe jelentkező korlátlan számú jelentkezési lapot 
nyújthat be. A felvételi jelentkezési lapon meg kell jelölni, hogy a jelentkező milyen 
munkarend szerinti képzésre, továbbá hogy az első tanévre államilag támogatott vagy 
költségtérítéses képzésre jelentkezik. Ha a jelentkező több lehetőséget jelöl meg, azokat 
rangsorolnia kell.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/437/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

8.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában az Ftv. 39. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § Az Ftv. 39. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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 "(3) A felsőoktatási intézményben az kezdheti meg tanulmányait, aki felvételt nyert. A 
felvétel jelentkezés alapján, az e célra szolgáló jelentkezési lap benyújtásával történik. A 
felsőoktatási intézménybe jelentkező korlátlan számú jelentkezési lapot nyújthat be. A 
felvételi jelentkezési lapon meg kell jelölni, hogy a jelentkező milyen munkarend szerinti 
képzésre, továbbá hogy az első tanévre államilag [támogatott] finanszírozott vagy 
költségtérítéses képzésre jelentkezik. Ha a jelentkező több lehetőséget jelöl meg, azokat 
rangsorolnia kell." 
 

T/437/23/1-2-3-4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 13., 15., 34. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/437/23/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

9.   Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, Deák 
Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, 
Rónavölgyi Endréné, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., Fedor Vilmos, Halmai Gáborné és 
Bókay Endre képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában az Ftv. 40. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § Az Ftv. 40. §-ának (3) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:/ 
 
 "Nem jelentkezhet be az a hallgató, aki az időarányos fizetési kötelezettségének nem 
tett eleget. A hallgató államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésbe való besorolása egy 
tanév időtartamra szól. A felsőoktatási intézmény a hallgató besorolásáról e törvény 
rendelkezései alapján hoz döntést." 
 
 

Indokolás: Lásd a T/437/27/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

10.   Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél 
Károly, Kuzma László, Cseresnyés Péter és Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 4. §-
ában az Ftv. 40. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
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 /4. § Az Ftv. 40. §-ának (3) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:/ 
 
 " Nem jelentkezhet be az a hallgató, aki az időarányos fizetési kötelezettségének nem 
tett eleget. A hallgató [államilag támogatott vagy] költségtérítéses képzésbe való besorolása 
egy tanév időtartamra szól. A felsőoktatási intézmény a hallgató besorolásról e törvény 
rendelkezései alapján hoz döntést." 
 

Indokolás: Lásd a T/437/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11.  Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél 
Károly, Kuzma László, Cseresnyés Péter és Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 6. §-
ának - az Ftv. 49. § e) pontját érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[6. § Az Ftv. 49. §-a a következő e) ponttal egészül ki: 
 
 [A hallgató kötelessége, hogy] 
 
 „e) teljesítse a tanulmányai folytatásához kapcsolódó fizetési kötelezettségét, így 
különösen államilag támogatott képzés keretében képzési hozzájárulást, költségtérítéses 
képzésben költségtérítést fizessen.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/437/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

12.  Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél 
Károly, Kuzma László, Cseresnyés Péter és Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 7. §-
ának - az Ftv. 51. § (3)-(4) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[7. § Az Ftv. 51. §-ának (3)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 
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 „(3) A Kormány határozza meg 
 
 a) az állami költségvetés, valamint a képzési hozzájárulás terhére biztosított 
hallgatói juttatásokhoz való hozzáférés feltételeit, ennek során a kedvezményeket, 
támogatásokat ahhoz a feltételhez kötheti, hogy a hallgató a nappali oktatás 
munkarendje szerint készüljön fel, vagy államilag támogatott képzésben vegyen részt, 
 
 b) a diákigazolvány kiadásával, a kollégiumi ellátás igénybevételével és a 
lakhatási támogatással, az egyes tanulmányi ösztöndíjak igénybevételével kapcsolatos 
feltételeket, továbbá egyes, a felsőoktatási intézmények által nyújtott szolgáltatásokért 
való fizetés elveit, 
 
 c) a rászorultsági alapon adható juttatásokat. 
 
 (4) A felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg, 
hogy a hallgatói jogokat és kötelezettségeket milyen módon lehet gyakorolni, illetve 
végrehajtani. A szervezeti és működési szabályzat – az állami költségvetés, valamint a 
képzési hozzájárulás terhére biztosított hallgatói juttatások tekintetében – 
kormányrendeletben meghatározott keretek között meghatározza az egyes 
juttatásokhoz való hozzájutás feltételeit, valamint a hallgatók részére további jogokat és 
kötelezettségeket állapíthat meg.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/437/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

13.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában az Ftv. 51. § (3) 
bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /7. § Az Ftv. 51. §-ának (3)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
 „(3) A Kormány határozza meg / 
 
 "a) az állami költségvetés, valamint a képzési hozzájárulás terhére biztosított hallgatói 
juttatásokhoz való hozzáférés feltételeit, ennek során a kedvezményeket, támogatásokat ahhoz 
a feltételhez kötheti, hogy a hallgató a nappali oktatás munkarendje szerint készüljön fel, vagy 
államilag [támogatott] finanszírozott képzésben vegyen részt," 
 

T/437/23/1-2-3-4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8., 15., 34. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/437/23/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

14.   Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél 
Károly, Kuzma László, Cseresnyés Péter és Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 8. §-
ának - az Ftv. 53. § (1) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[8. § Az Ftv. 53. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) A felsőoktatási intézményben folyó képzés lehet államilag támogatott vagy 
költségtérítéses képzés. Az államilag támogatott képzés költségeinek többségét az e 
törvényben meghatározottak szerint az állami költségvetés, a költségtérítéses képzés 
költségeit a hallgató viseli. Az államilag támogatott alap- és mesterképzésben 
tanulmányokat folytató hallgató képzési hozzájárulás fizetésére köteles.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/437/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

15.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában az Ftv. 53. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § Az Ftv. 53. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) A felsőoktatási intézményben folyó képzés lehet államilag [támogatott] 
finanszírozott vagy költségtérítéses képzés. Az államilag [támogatott] finanszírozott képzés 
költségeinek többségét az e törvényben meghatározottak szerint az állami költségvetés, a 
költségtérítéses képzés költségeit a hallgató viseli. [Az államilag támogatott alap- és 
mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgató képzési hozzájárulás fizetésére 
köteles.]" 



 11

 
T/437/23/1-2-3-4. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8., 13., 34. pontjában 
ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/437/23/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

16.   Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél 
Károly, Kuzma László, Cseresnyés Péter és Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 9. §-
ának - az Ftv. 55. § (1) bekezdését valamint az Ftv. 55. § (6) bekezdését érintően - az 
elhagyását javasolja: 
 
 "[9. § (1) Az Ftv. 55. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) Ha az államilag támogatott hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak a 
tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy az 59. § (4) 
bekezdésének c) pontjában foglalt feltétel nem teljesítése esetén, illetve egyéb okból 
tanulmányait költségtérítéses képzésben folytatja tovább, helyére – ilyen irányú kérelem 
esetén – a felsőoktatási intézményben költségtérítéses formában tanulmányokat folytató 
kiemelkedő tanulmányi teljesítményű hallgató léphet. Ha a felsőoktatási intézményben 
államilag támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a 
felsőoktatási intézmény megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben 
hallgatói jogviszonya nem szünetelt nem szerzett legalább harminc kreditet, 
tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses képzésben folytathatja.” 
 
(2) Az Ftv. 55. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(6) A támogatási idő nyilvántartásának, az államilag támogatott és a 
költségtérítéses képzés közötti átsorolás rendjét a Kormány határozza meg.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/437/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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17.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, Deák 
Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, 
Rónavölgyi Endréné, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., Fedor Vilmos, Halmai Gáborné és 
Bókay Endre képviselő a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésében az Ftv. 55. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /9. § (1) Az Ftv. 55. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) Ha az államilag támogatott hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak a 
tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy az 59. § (4) 
bekezdésének c) pontjában foglalt feltétel nem teljesítése esetén, illetve egyéb okból 
tanulmányait költségtérítéses képzésben folytatja tovább, helyére – ilyen irányú kérelem 
esetén – a felsőoktatási intézményben költségtérítéses formában tanulmányokat folytató 
kiemelkedő tanulmányi teljesítményű hallgató léphet. Ha a felsőoktatási intézményben 
államilag támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a 
felsőoktatási intézmény megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói 
jogviszonya nem szünetelt nem szer[zett]ezte meg az adott szak tantervében kötelezően előírt 
tárgyak kredit pontjainak tizenöt százalékát [legalább harminc kreditet], tanulmányait a 
következő tanévben csak költségtérítéses képzésben folytathatja." 
 

Indokolás: Lásd a T/437/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

18.   Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél 
Károly, Kuzma László, Cseresnyés Péter és Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 10. §-
ának - az Ftv. 56. § (3) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[10. § Az Ftv. 56. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(3) A támogatási idő, illetve a költségtérítéses képzéshez rendelkezésre álló idő 
számításakor egy félévként kell nyilvántartani, ha a hallgató - az elsőként megkezdett 
képzésének legkésőbb harmadik félévében létesített további (párhuzamos) hallgatói 
jogviszonyára tekintettel -  
 
 a) egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, illetve 
ha 
 
 b) ugyanabban a felsőoktatási intézményben egyidejűleg több szakképzettség, 
szakképesítés megszerzésére készül fel.”]" 
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Indokolás: Lásd a T/437/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

19.  Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél 
Károly, Kuzma László, Cseresnyés Péter és Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 17. §-
ának - az Ftv. 125. § (1) és (4) bekezdését, valamint az (1) bekezdést megelőző címet és 
felvezető szöveget érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[17. § (1) Az Ftv. 125. §-a (1) bekezdésének felvezető szövege, valamint a) pontja 
és az §-t megelőző cím helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A KÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS, ILLETVE TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ELLENÉBEN 

IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK 
 
 (1) Az államilag támogatott képzés keretében a hallgató által igénybe vehető 
szolgáltatások a következők: 
 a) a képzési programban meghatározott oktatási és tanulmányi követelmények 
teljesítéséhez, a bizonyítvány, az oklevél, illetve doktori abszolutórium megszerzéséhez 
szükséges előadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások, 
terepgyakorlatok legfeljebb két alkalommal történő felvétele, a beszámolók, vizsgák és a 
sikertelen beszámolók, illetve vizsgák egy alkalommal történő megismétlése, a 
záróvizsga letétele, illetve a fokozatszerzési eljárás a hallgatói jogviszony fennállása 
alatt, a 68. § (3) bekezdésében foglaltak szerint,” 

 
(2) Az Ftv. 125. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(4) A felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzata az ugyanabból a 
tantárgyból tett harmadik és további vizsgát, a térítési és juttatási szabályzata a 
tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott kötelezettség elmulasztását, vagy 
késedelmes teljesítését fizetési kötelezettséghez kötheti. A fizetési kötelezettség 
alkalmankénti mértéke nem haladhatja meg a hallgatói normatíva öt százalékát.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/437/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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20.  Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél 
Károly, Kuzma László, Cseresnyés Péter és Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 18. §-
ának - az Ftv. 125/A. §-át és az azt megelőző címet érintően- az elhagyását javasolja: 
 
 "[18. § Az Ftv. a következő 125/A. §-sal és az azt megelőző címmel egészül ki: 
 

„A KÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 
 
 125/A. § (1) Az államilag támogatott tanulmányokat folytató hallgató – 
nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – alapképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben a harmadik félévtől kezdődően, mesterképzésben a teljes 
tanulmányi idő alatt képzési hozzájárulás fizetésére köteles.  
 
 (2) A hallgató által fizetendő képzési hozzájárulás irányadó éves összege az éves – 
finanszírozási csoportok szerint számított – képzési normatívák számtani átlaga 
másfélszeresének alapképzésben húsz százaléka, mesterképzésben harminc százaléka. 
 
 (3) A képzési hozzájárulás tényleges összegét a felsőoktatási intézmény állapítja 
meg, azzal, hogy az irányadó összegnél ötven százalékkal alacsonyabb, illetve magasabb 
mértéket nem határozhat meg. A hátrányos helyzetű hallgató mentesül a képzési 
hozzájárulás megfizetése alól. A felsőoktatási intézmény a képzési hozzájárulás 
fizetésére kötelezett hallgatói legfeljebb tizenöt százalékát – a Kormány által 
meghatározott feltételek és szabályok szerint – mentesítheti a képzési hozzájárulás 
megfizetése alól. A felsőoktatási intézmény a mentességet és a tényleges képzési 
hozzájárulás összegét olyan módon állapítja meg, hogy a képzési hozzájárulás 
intézményi éves bevétele elérje, vagy meghaladja a képzési hozzájárulás fizetésére 
kötelezettek létszámának és a (3) bekezdés szerint számított irányadó összegek 
szorzatának együttes összegét. 
 
 (4) A képzési hozzájárulásból származó bevételnek Kormány által meghatározott 
mértékét – legalább egyharmadát, de legfeljebb felét – a kiemelkedő tanulmányi 
teljesítményű hallgatók támogatására kell fordítani. A fennmaradó részt a szenátus 
döntése alapján az intézmény fejlesztésére kell fordítani. 
 
 (5) A képzési hozzájárulás fizetésének részletes szabályait a Kormány állapítja 
meg.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/437/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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21.   Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, Deák 

Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, 
Rónavölgyi Endréné, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., Fedor Vilmos, Halmai Gáborné és 
Bókay Endre képviselő a törvényjavaslat 18. §-ában az Ftv. 125/A. § (1)-(3) bekezdésének 
a következő módosítását javasolja: 
 
 /18. § Az Ftv. a következő 125/A. §-sal és az azt megelőző címmel egészül ki: 
 

„A KÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG/ 
 
 "125/A. § (1) Az államilag támogatott tanulmányokat folytató hallgató – nemzetközi 
szerződés eltérő rendelkezése hiányában – alapképzésben[,] vagy egységes, osztatlan 
képzésben a harmadik félévtől kezdődően, mesterképzésben a teljes tanulmányi idő alatt 
képzési hozzájárulás fizetésére köteles. A hátrányos helyzetű hallgató képzési hozzájárulás 
fizetésére nem köteles. 
 
 (2) A hallgató által fizetendő képzési hozzájárulás irányadó éves összege 
alapképzésben az éves, [–] az alap- és mesterképzés valamennyi finanszírozási csoport[ok]ja 
[szerint] figyelembe vételével együttesen számított [–] képzési normatívák számtani átlaga 
másfélszeresének [alapképzésben] húsz százaléka, mesterképzésben harminc százaléka. 
 
 (3) A képzési hozzájárulás tényleges összegét a felsőoktatási intézmény állapítja meg, 
azzal, hogy az irányadó összegnél ötven százalékkal alacsonyabb, illetve magasabb mértéket 
nem határozhat meg. [A hátrányos helyzetű hallgató mentesül a képzési hozzájárulás 
megfizetése alól.] A felsőoktatási intézmény a képzési hozzájárulás fizetésére kötelezett 
hallgatói legfeljebb tizenöt százalékát – a Kormány által meghatározott feltételek és szabályok 
szerint – mentesítheti a képzési hozzájárulás megfizetése alól. A felsőoktatási intézmény a 
mentességet és a tényleges képzési hozzájárulás összegét olyan módon állapítja meg, hogy a 
képzési hozzájárulás intézményi éves bevétele elérje, vagy meghaladja a képzési hozzájárulás 
fizetésére kötelezettek létszámának és a (3) bekezdés szerint számított irányadó összegek 
szorzatának együttes összegét." 
 

Indokolás: Lásd a T/437/27/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- az Ifjúsági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

22.   Tatai-Tóth András, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, Fedor 
Vilmos, Halmai Gáborné és Bókay Endre képviselő a törvényjavaslat 18. §-ában az Ftv. 
125/A. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /18. § Az Ftv. a következő 125/A. §-sal és az azt megelőző címmel egészül ki: 
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„A KÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG/ 

 
 "(2) A hallgató által fizetendő képzési hozzájárulás irányadó éves összege az éves – az 
intézményi finanszírozási csoportok szerint számított – képzési normatívák számtani 
átlagának [másfélszeresének] alapképzésben [húsz] harminc százaléka, mesterképzésben 
[harminc] negyvenöt százaléka." 
 

Indokolás: Lásd a T/437/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

23.   Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél 
Károly, Kuzma László, Cseresnyés Péter és Tóth Ferenc képviselő valamint Tatai-Tóth 
András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics 
Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endréné, Szabó 
Gyula, Tóth Tiborné dr., Fedor Vilmos, Halmai Gáborné és Bókay Endre képviselő a 
törvényjavaslat 19. §-ának - az Ftv. 126. § (2) bekezdését – érintően az elhagyását javasolja: 
 
 "[19. § Az Ftv. 126. §-ának (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő 
rendelkezés lép:  
 
 „A költségtérítés összegét a felsőoktatási intézmény – a képzéssel kapcsolatos 
valamennyi ráfordításra tekintettel – határozza meg, azzal a megkötéssel, hogy annak 
összege nem lehet kevesebb, mint a szakmai feladatra számított folyó féléves kiadások 
egy hallgatóra jutó hányadának száz százaléka.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/437/15. sz., valamint a T/437/27/3. számú 
módosító javaslat indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

24.  Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél 
Károly, Kuzma László, Cseresnyés Péter és Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 20. §-
ában az Ftv. 129. § (7) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
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 /20. § Az Ftv. 129. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(7) A felsőoktatási intézmény a diákotthonban elhelyezett hallgatókra tekintettel 
megállapított, a kollégiumi normatív támogatásnak megfelelő összegű támogatásra jogosult, 
ha a diákotthon a felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján államilag támogatott 
képzésben részt vevő hallgató elhelyezését biztosítja és a diákotthont a 122. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti PPP keretében a felsőoktatási intézmény és a diákotthon fenntartója közötti 
szerződés szerint működtetik. [A diákotthon fenntartója – az (5) bekezdésben foglaltaktól 
elértően – a felsőoktatási intézménnyel kötött szerződésben meghatározott szolgáltatásra 
jogosult.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/437/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

25.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 20. §-ában az Ftv. 129. § (7) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /20. § Az Ftv. 129. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(7) A felsőoktatási intézmény a diákotthonban elhelyezett hallgatókra tekintettel 
megállapított, a kollégiumi normatív támogatásnak megfelelő összegű támogatásra jogosult, 
ha a diákotthon a felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján államilag támogatott 
képzésben részt vevő hallgató elhelyezését biztosítja, és a diákotthont a 122. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti PPP keretében a felsőoktatási intézmény és a diákotthon fenntartója közötti 
szerződés szerint működtetik. A diákotthon fenntartója – az (5) bekezdésben foglaltaktól 
[elértően] eltérően – a felsőoktatási intézménnyel kötött szerződésben meghatározott 
szolgáltatásra jogosult." 
 

Indokolás: Lásd a T/437/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

26.   Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, Deák 
Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, 
Rónavölgyi Endréné, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., Fedor Vilmos, Halmai Gáborné és 
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Bókay Endre képviselő a törvényjavaslat 21. §-ában az Ftv. 147. §-ának új 22/A. ponttal 
történő kiegészítését, valamint 36. pontjának az elhagyását javasolja: 
 
 "21. § Az Ftv. 147. §-ának 10. [és 36.] pontja helyébe a következő rendelkezés lép 
egyidejűleg a § a következő 22/A. ponttal egészül ki: 
 
 [E törvény alkalmazásában:] 
 
 „10. hátrányos helyzetű hallgató: az a hallgató, akit középfokú tanulmányai során 
családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után 
rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt,” 
 
 „22/A. kiemelkedő tanulmányi teljesítményű hallgató: a felsőoktatási intézmény 
szabályzatában meghatározott ismérvek szerint, az átlagos mértéket meghaladó tanulmányi 
teljesítményt nyújtó hallgató,” 
 
 [„36. szakmai feladatra jutó folyó kiadások: az adott feladatra elszámolt működési, 
fenntartási és felhalmozási célú kiadások, de legalább a képzési és a fenntartói 
normatíva együttes összegének megfelelő összeg,”]" 
 
 

Indokolás: Lásd a T/437/27/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

27.   Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél 
Károly, Kuzma László, Cseresnyés Péter és Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 21. §-
ában az Ftv. 147. § 36. pontjának az elhagyását javasolja: 
 
 /21. § Az Ftv. 147. §-ának 10. és 36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [E törvény alkalmazásában:] 
 
 „10. hátrányos helyzetű hallgató: az a hallgató, akit középfokú tanulmányai során 
családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után 
rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt,”/ 
 
 "[„36. szakmai feladatra jutó folyó kiadások: az adott feladatra elszámolt 
működési, fenntartási és felhalmozási célú kiadások, de legalább a képzési és a 
fenntartói normatíva együttes összegének megfelelő összeg,”]" 



 19

 
 

Indokolás: Lásd a T/437/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

28.  Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél 
Károly, Kuzma László, Cseresnyés Péter és Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 23. §-
ában az Ftv. 153. § (1) bekezdés 7. pontjának a következő módosítását, valamint 23. 
pontjának az elhagyását javasolja: 
 
 "23. § Az Ftv. 153. §-ának (1) bekezdésének 7. és 12. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép[, egyidejűleg a következő 23. ponttal egészül ki]: 
 
 [(1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza] 
 
 „7. a felsőoktatási információs rendszer működtetésével, a felsőoktatási intézmények 
iratkezelésével, az adattovábbítással, továbbá a diákigazolvánnyal, az oktatói igazolvánnyal, 
az oktatói azonosító számmal és a hallgatói azonosító számmal kapcsolatos eljárási 
kérdéseket, a támogatási idő nyilvántartásának, [az államilag támogatott és a 
költségtérítéses képzés közötti átsorolásnak a] rendjét [35. § (2) és (11) bekezdés, [55. § (6) 
bekezdés,] 73. § (1) bekezdés],” 
 
 „12. a hallgatói juttatások és egyéb kedvezmények igénybevételi rendjét [51. § (3) 
bekezdés, 104. § (5) bekezdés, 118. § (6) bekezdés, 119. § (3) bekezdés, 125/A. § (4) 
bekezdés],” 
 
 [„23. a hallgatói hozzájárulási kötelezettség megállapításának, nyilvántartásának 
és teljesítésének, a soron kívüli teljesítéshez kapcsolódó és egyéb kedvezmények 
biztosításának rendjét, [125/A. (6) bekezdés].”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/437/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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29.   Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, Deák 
Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, 
Rónavölgyi Endréné, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., Fedor Vilmos, Halmai Gáborné és 
Bókay Endre képviselő a törvényjavaslat 23. §-ában az Ftv. 153. § (1) bekezdés 23. 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /23. § Az Ftv. 153. §-ának (1) bekezdésének 7. és 12. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép, egyidejűleg a következő 23. ponttal egészül ki: 
 
 [(1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza]/ 
 
 "23. a hallgatói hozzájárulási kötelezettség megállapításának, nyilvántartásának és 
teljesítésének, a soron kívüli teljesítéshez kapcsolódó, a további (párhuzamos) hallgatói 
jogviszonyra tekintettel igénybe vehető és egyéb kedvezmények biztosításának rendjét, 
[125/A. [(6)] (5) bekezdés]." 
 

Indokolás: Lásd a T/437/27/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője az Emberi jogi biz. ülésén nem ért 

egyet, a Költségvetési, az Oktatási és az Ifjúsági biz. ülésén 
egyetért

 
 
 

30.   Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél 
Károly, Kuzma László, Cseresnyés Péter és Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 25. §-
ának - az Ftv. 2. számú melléklet „A hallgatók adatai” címének 1. pont bb) alpontját 
érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[25. § Az Ftv. 2. számú melléklet „A hallgatók adatai” címének 1. bb) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
 [1. E törvény alapján nyilvántartott adatok: 
 
 b) a hallgatói (kollégiumi tagsági, doktorandusz, doktorjelölt) jogviszonnyal 
összefüggő adatok:] 
 
  „bb) a hallgató tanulmányainak értékelése, vizsgaadatok, megkezdett 
félévek, igénybe vett támogatási idő, a hallgatói jogviszony szünetelésének ideje, a 
képzési hozzájárulás adatai,”]" 
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Indokolás: Lásd a T/437/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

31.   Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél 
Károly, Kuzma László, Cseresnyés Péter és Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 26. § 
(2) bekezdése a) és c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/ 
 
 
 "a) [az Ftv. 46. §-a (7) bekezdése d) pontjának az „oktatási jogok miniszteri 
biztosához” szövegrésze helyébe az „oktatási jogok tanácsadójához” szövegrész,] az Ftv. 
48. §-a (4) bekezdésének „melynek havi összege nem lehet kevesebb,” szövegrésze helyébe a 
[„melynek havi összege, a teljes munkaidő ötven százalékának megfelelő idejű 
foglalkozatás esetén, nem lehet kevesebb,” szövegrész,] az Ftv. 55. §-a (2) bekezdésének 
„valamely képzési ciklusban záróvizsgát tett” szövegrésze helyébe a „valamely képzési 
ciklusban végbizonyítványt szerzett” szövegrész, az Ftv. 59. §-a (2) bekezdésének „Ha az 
ismétlő javítóvizsga nem volt sikeres” szövegrésze helyébe a „Ha a javítóvizsga nem volt 
sikeres” szövegrész, [az Ftv. 75. §-ának (3) bekezdésének „az oktatási jogok miniszteri 
biztosának” szövegrésze helyébe „az oktatási jogok tanácsadójának” szövegrész, az Ftv. 
82. §-a (1) bekezdés c) pontjának az „oktatási jogok miniszteri biztosához” szövegrésze 
helyébe az „oktatási jogok tanácsadójához” szövegrész, az Ftv. 112. §-a (9) bekezdésének 
„az oktatási jogok miniszteri biztosának” szövegrésze helyébe „az oktatási jogok 
tanácsadójának” szövegrész,] az Ftv. 114. §-a (3) bekezdésének „szabályzatában” 
szövegrésze helyébe „alapszabályában” szövegrész, az Ftv. 115. §-a (13) bekezdés b) 
pontjának „az e törvény 106. §-ának (1) bekezdésében” szövegrésze helyébe „a 106. § (1) 
bekezdésében” szövegrész, az Ftv. 120. §-a (3) bekezdésének „a saját bevételéből az 
átmenetileg szabad pénzeszközeit” szövegrésze helyébe „a saját bevételéből és előző évi 
bevételi előirányzat maradványaiból átmenetileg szabad pénzeszközeit - amennyiben nincs 
lejárt kötelezettsége -” szövegrész, az Ftv. 138. §-a (1) bekezdésének „megfelel az e törvény 
137. §-ának (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek,” szövegrésze helyébe a „megfelel 
a 137. § (2) bekezdésében meghatározott feltételnek,” szövegrész, az Ftv. 139.§-a (8) 
bekezdése b) pontjának „a 46. § (2) bekezdésének f) pontjában foglaltaktól” szövegrésze 
helyébe az „a 46. § (2) bekezdésének f) pontjában és a 125/A. §-ban foglaltaktól” szövegrész, 
az Ftv. 140. §-a (1) bekezdésének „az e törvény 23. §-ának (5) bekezdésében meghatározott” 
szövegrésze helyébe „a 23. § (5) bekezdésében meghatározott” szövegrész lép, 
 
 b) az Ftv. 7. §-a (4) bekezdésének, 18. §-a (5) bekezdésének, 23. §-a (5) bekezdésének 
és (7) bekezdés h) pontjának, 26. §-a (4) bekezdésének, 32. §-a (1) bekezdésének, 35. §-a (1) 
bekezdésének, 54. §-a (2) bekezdésének, 89. §-a (2)-(3) bekezdésének, 91. §-a (3) 
bekezdésének, 95. §-a (3) bekezdésének, 102. §-a (1)-(3) és (5)-(6) bekezdésének, 103. §-a 
(1)-(2) bekezdésének, 104. §-a (1) és (4)-(6) bekezdésének, 105. §-a (1)-(3) és (5) 
bekezdésének, 106. §-a (1)-(4) és (6) bekezdésének, 107. §-a (1) és (3) bekezdésének, 110. §-
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a (3)-(4) és (6) bekezdésének, 111. §-a (2) és (8) bekezdésének, 112. §-a (1) és (6) 
bekezdésének, 113. §-a (1)-(2) és (8) bekezdésének, 116. §-a (2) bekezdésének, 117. §-a (1) 
és (3) bekezdésének, 139. §-a (6)-(7) és (11) bekezdésének, 145. §-a (3)-(4) és (7) 
bekezdésének, 151. §-a (4) és (7) bekezdésének, 153. §-a (2) bekezdés felvezető szövegének, 
(4) bekezdésének „oktatási miniszter” szövegrésze helyébe „oktatási és kulturális miniszter” 
szövegrész, az Ftv. 37. §-a (8) bekezdésének, 107. §-a (3) bekezdésének „az oktatási 
miniszternél” szövegrésze helyébe „az oktatási és kulturális miniszternél” szövegrész, az Ftv. 
106. §-a (4) bekezdésének, 114. §-a (6) bekezdésének „az oktatási miniszternek” szövegrésze 
helyébe „az oktatási és kulturális miniszternek” szövegrész, az Ftv. 129. §-a (5) 
bekezdésének „az oktatási miniszterrel” szövegrésze helyébe „az oktatási és kulturális 
miniszterrel” szövegrész, az Ftv. 151. §-a (7) bekezdésének „az oktatási minisztertől” 
szövegrésze helyébe „az oktatási és kulturális minisztertől” szövegrész, az Ftv. 23. §-a (9) 
bekezdésének, 37. §-a (8) bekezdésének, 38. §-a (1) és (3) bekezdésének, 45. §-a (2) 
bekezdésének, 98. §-a (3) bekezdésének, 110. §-a (8) bekezdésének, a 111. §-a (2) és (5) 
bekezdésének, 113. §-a (2) és (5) bekezdésének, 118. §-a (2) és (3) bekezdésének, 122. §-a (4) 
bekezdésének, 127. §-a (4) bekezdésének, 128. §-a (2)-(3) és (7) bekezdésének, 149. §-a (11) 
bekezdésének „Oktatási Minisztérium” szövegrésze helyébe „Oktatási és Kulturális 
Minisztérium” szövegrész, az Ftv. 127. §-a (4) bekezdésének „az Oktatási Minisztériummal” 
szövegrésze helyébe „az Oktatási és Kulturális Minisztériummal” szövegrész, az Ftv. 113. §-
a (1) bekezdésének „foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi” szövegrésze helyébe a „szociális 
és munkaügyi” szövegrész lép, 
 
 c) hatályát veszti az Ftv. 62. § (5) bekezdésének „, képzési forma” szövegrésze, 
valamint a 73. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata[, az Ftv. 103. §-a (1) bekezdés ac) 
pontjának „az oktatási jogok miniszteri biztosának hivatalát;” szövegrésze, az Ftv. 153. §-
a (2) bekezdés a) pontja]." 
 

Indokolás: Lásd a T/437/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

32.   Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, Deák 
Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, 
Rónavölgyi Endréné, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., Fedor Vilmos, Halmai Gáborné és 
Bókay Endre képviselő a törvényjavaslat 26. § (2) bekezdése a) és c) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg / 
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 "a) az Ftv. 46. §-a (7) bekezdése d) pontjának az „oktatási jogok miniszteri 
biztosához” szövegrésze helyébe az „oktatási jogok [tanácsadójához] biztosához” 
szövegrész, az Ftv. 48. §-a (4) bekezdésének „melynek havi összege nem lehet kevesebb,” 
szövegrésze helyébe a „melynek havi összege, a teljes munkaidő ötven százalékának 
megfelelő idejű foglalkozatás esetén, nem lehet kevesebb,” szövegrész, az Ftv. 55. §-a (2) 
bekezdésének „valamely képzési ciklusban záróvizsgát tett” szövegrésze helyébe a „valamely 
képzési ciklusban végbizonyítványt szerzett” szövegrész, az Ftv. 59. §-a (2) bekezdésének „Ha 
az ismétlő javítóvizsga nem volt sikeres” szövegrésze helyébe a „Ha a javítóvizsga nem volt 
sikeres” szövegrész, az Ftv. 75. §-ának (3) bekezdésének „az oktatási jogok miniszteri 
biztosának” szövegrésze helyébe „az oktatási jogok [tanácsadójának] biztosának” 
szövegrész, az Ftv. 82. §-a (1) bekezdés c) pontjának az „oktatási jogok miniszteri 
biztosához” szövegrésze helyébe az „oktatási jogok [tanácsadójához] biztosához” 
szövegrész, az Ftv. 112. §-a (9) bekezdésének „az oktatási jogok miniszteri biztosának” 
szövegrésze helyébe „az oktatási jogok [tanácsadójának] biztosának” szövegrész, az Ftv. 
114. §-a (3) bekezdésének „szabályzatában” szövegrésze helyébe „alapszabályában” 
szövegrész, az Ftv. 115. §-a (13) bekezdés b) pontjának „az e törvény 106. §-ának (1) 
bekezdésében” szövegrésze helyébe „a 106. § (1) bekezdésében” szövegrész, az Ftv. 120. §-a 
(3) bekezdésének „a saját bevételéből az átmenetileg szabad pénzeszközeit” szövegrésze 
helyébe „a saját bevételéből és előző évi bevételi előirányzat maradványaiból átmenetileg 
szabad pénzeszközeit - amennyiben nincs lejárt kötelezettsége -” szövegrész, az Ftv. 138. §-a 
(1) bekezdésének „megfelel az e törvény 137. §-ának (2) bekezdésében meghatározott 
feltételeknek,” szövegrésze helyébe a „megfelel a 137. § (2) bekezdésében meghatározott 
feltételnek,” szövegrész, az Ftv. 139.§-a (8) bekezdése b) pontjának „a 46. § (2) bekezdésének 
f) pontjában foglaltaktól” szövegrésze helyébe az „a 46. § (2) bekezdésének f) pontjában és a 
125/A. §-ban foglaltaktól” szövegrész, az Ftv. 140. §-a (1) bekezdésének „az e törvény 23. §-
ának (5) bekezdésében meghatározott” szövegrésze helyébe „a 23. § (5) bekezdésében 
meghatározott” szövegrész, az Ftv. 1. számú melléklete „Nem állami főiskolák” címének 
„Budapesti Kommunikációs Főiskola, Budapest” szövegrésze helyébe „Budapesti 
Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Budapest” szövegrész lép," 
 
 "c) hatályát veszti az Ftv. 62. § (5) bekezdésének „, képzési forma” szövegrésze, 
valamint a 73. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata, [az Ftv. 103. §-a (1) bekezdés ac) 
pontjának „az oktatási jogok miniszteri biztosának hivatalát;” szövegrésze, az Ftv. 153. §-
a (2) bekezdés a) pontja] a 126. § (1) bekezdésének „ingyenesen igénybe vehető” 
szövegrésze." 
 

Indokolás: Lásd a T/437/27/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

33.   Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél 
Károly, Kuzma László, Cseresnyés Péter és Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 27. § 
(1)-(3) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
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 "27. § [(1) Az Ftv. - e törvény 3. §-ával megállapított - 39. §-ának (3) bekezdését 
első alkalommal a 2007/2008. tanévre vonatkozó felvételi jelentkezési eljárásban kell 
alkalmazni. 
 
 (2) Az Ftv. - e törvény 6., 17-18. és 25. §-ával, megállapított - 49. §-ának e) 
pontját, 125. §-ának (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését, 125/A. §-át, 2. számú 
melléklet „A hallgatók adatai” címének 1. bb) pontját a 2007. szeptember 1-jén az első 
évfolyamon alap- és mesterképzésben (egységes, osztatlan képzésben) államilag 
támogatott képzés keretében tanulmányaikat megkezdő hallgatók tekintetében, majd ezt 
követően felmenő rendszerben kell alkalmazni. A 2007. szeptember 1-jén államilag 
támogatott mesterképzésben első évfolyamon tanulmányokat kezdő hallgatók képzési 
hozzájárulás fizetésére 2008. szeptember 1-jétől kezdődően kötelesek. 
 
 (3) Az Ftv. - e törvény 4-5., 8-11. és 19. §-ával, továbbá 26. §-a (2) bekezdésének 
b) pontjával megállapított - 40. §-ának (3) bekezdését, 46. §-a (5) bekezdésének c) 
pontját, 53. §-ának (1) bekezdését, 55. §-ának (1)-(2) bekezdését, 56. §-ának (3) 
bekezdését, 60. §-ának (6) bekezdését, 126. §-a (2) bekezdését a 2007. szeptember 1-jén 
tanulmányaikat az első évfolyamon megkezdő hallgatók tekintetében, majd ezt követően 
felmenő rendszerben kell alkalmazni. 
 
 (4)] Az Ftv. - e törvény 13. §-ával megállapított - 107. §-ának (6) bekezdése alapján a 
regisztrációs központ a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a Magyar 
Rektori Konferencia, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási és 
Tudományos Tanács hatósági nyilvántartásba vételét - e törvény hatályba lépését, illetve az 
alapító okirat kiadását követően - hivatalból kezdeményezi." 
 

Indokolás: Lásd a T/437/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

34.  Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 27. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az Ftv. - e törvény 6., 17-18. és 25. §-ával, megállapított - 49. §-ának e) pontját, 
125. §-ának (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését, 125/A. §-át, 2. számú melléklet „A 
hallgatók adatai” címének 1. bb) pontját a 2007. szeptember 1-jén az első évfolyamon alap- és 
mesterképzésben (egységes, osztatlan képzésben) államilag [támogatott] finanszírozott 
képzés keretében tanulmányaikat megkezdő hallgatók tekintetében, majd ezt követően 
felmenő rendszerben kell alkalmazni. [A 2007. szeptember 1-jén államilag támogatott 
mesterképzésben első évfolyamon tanulmányokat kezdő hallgatók képzési hozzájárulás 
fizetésére 2008. szeptember 1-jétől kezdődően kötelesek.]" 
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T/437/23/1-2-3-4. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8., 13., 15. pontjában 
ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/437/23/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

35.   Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, Deák 
Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, 
Rónavölgyi Endréné, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., Fedor Vilmos, Halmai Gáborné és 
Bókay Endre képviselő a törvényjavaslat 27. § (2)-(4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az Ftv. - e törvény 6., 17-18. és 25. §-ával, megállapított - 49. §-ának e) pontját, 
125. §-ának (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését, 125/A. §-át, 2. számú melléklet „A 
hallgatók adatai” címének 1. bb) pontját a 2007. szeptemberben [1-jén] az első évfolyamon 
alap- és mesterképzésben (egységes, osztatlan képzésben) államilag támogatott képzés 
keretében tanulmányaikat megkezdő hallgatók tekintetében, majd ezt követően felmenő 
rendszerben kell alkalmazni. A 2007. szeptemberben [1-jén] államilag támogatott 
mesterképzésben első évfolyamon tanulmányokat kezdő hallgatók képzési hozzájárulás 
fizetésére 2008. szeptembertől [1-jétől] kezdődően kötelesek. 
 
 (3) Az Ftv. - e törvény 4-5., 8-11. és 19. §-ával, továbbá 26. §-a (2) bekezdésének b) 
pontjával megállapított - 40. §-ának (3) bekezdését, 46. §-a (5) bekezdésének c) pontját, 53. §-
ának (1) bekezdését, 55. §-ának (1)-(2) bekezdését, 56. §-ának (3) bekezdését, 60. §-ának (6) 
bekezdését, 126. §-a (2) bekezdését a 2007. szeptemberben [1-jén] tanulmányaikat az első 
évfolyamon megkezdő hallgatók tekintetében, majd ezt követően felmenő rendszerben kell 
alkalmazni. 
 
 (4) Az Ftv. - e törvény 13. §-ával megállapított - 107. §-ának (6) bekezdése alapján a 
regisztrációs központ a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a Magyar 
Rektori Konferencia, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási és 
Tudományos Tanács hatósági nyilvántartásba vételét - e törvény hatályba lépését, illetve az 
alapító okirat kiadását követően – hivatalból [kezdeményezi] lefolytatja." 
 

Indokolás: Lásd a T/437/27/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2006. július 10. 
 
 
 

Dr. Szabó Zoltán s.k., 
az Oktatási és tudományos 

bizottság elnöke 

Balog Zoltán s.k., 
az Emberi jogi, kisebbségi, 

civil- és vallásügyi bizottság elnöke 
 
 
 

Korózs Lajos s.k., 
az Ifjúsági, szociális és családügyi 

bizottság elnöke 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési, pénzügyi 

és számvevőszéki bizottság elnöke 
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