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A felsőoktatásról szóló 20055 évi CX=, törvény módosításáról szóló T1437.
számon benyújtott törvényjavaslathoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Oktatási és tudományos bizottság a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 17 . §- a következők szerint módosul

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 VEHETp 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 (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

(3) Az államilag támogatott képzés keretében a hallgató által térítési díj fizetése mellett igénybe
vehető :
a) az alap- és mesterképzés tantervében magyar nyelven meghatározott, magyar nyelven oktatott
ismereteknek-a hallgató választása alapión-nem magyar nyelven történő oktatása,
b) az aláp és mesterképzésben idegen nyelven meghirdetett, az intézményben magyar nyelven is
hozzáférhető képzés,
[b)]c)a felsőoktatási intézmény eszközeivel előállított, a felsőoktatási intézmény által a hallgató
részére biztosított, a hallgató tulaidonába kerülő dolog (pl . sokszorosított segédletek),
[c)d)a felsőoktatási intézmény létesítményeinek (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai,
sport- és szabadidős létesítmények), eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatásokon kívüli
körben
(dle)kollégiumi és szakkollégiumi elhelyezés, ennek keretei között a kollégium létesítményeinek
-így különösen a könyvtár, laboratórium, számítástechnikai, sport- és szabadidős létesítmények -
eszközeinek használata .

[(2)] '(3) 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

A törvényjavaslat pontosítani kívánja a hallgatók által térítési díj mellet igénybe vehető
szolgáltatásokat .
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