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számú törvényjavaslat

vitájához

(Együtt kezelendő a T/437/29 . sz. ajánlással .)

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 T1437130-47. számú kapcsolódó módosító javaslatokat .

Az Ifjúsági bizottság az ajánlást a 2006 . július 17-i ülésén tárgyalja .

Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Földesi Zoltán, Katanics Sándor, Mohácsi
József, Szabó Gyula és Tóth Tiborné dr . képviselő a T/437/32 . és a T/437/36/1 . sz .
módosító javaslatát visszavonta, ezért az ajánlás ezeket nem tartalmazza .

Az ajánlásban használt rövidítés :
Ftv . : a felsőoktatásról szóló 2005 . évi CXXXIX. törvény
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1 . Az Oktatási bizottság 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 Kincstári Va •yoni
Igazgatóság feladatkörében a kincstári vagyonnal történő gazdálkodás keretében a
felsőoktatási intézmény vagyonkezelésébe adott állami vagyon elidegenítése, megterhelése
kérdésében a szenátus kezdeményezésére az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII .
törvény109/H.&-ának (1) bekezdésében meghatározottak szerint hoz döntést . Ha a gazdasági
tanács a Kincstári Vagyoni Igazgatóság feladatkörében jár el, képviseletét a pénzügyminiszter
javaslatára delegált tag látja el ."

Indokolás : Lásd a T/437/46. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- az Előterjesztő képviselője egyetért

2 . Dr. Pálinkás József és dr . Hoffmann Rózsa képviselő - kapcsolódva Dr . Pósán
László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László,
Cseresnyés Péter és Tóth Ferenc képviselő T/437/4 . számú módosító indítványához
(T/437/29 . számú ajánlás 1 . pontja) - 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] és
közvagyon hatékony és felelős használatát segítő .,. a 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/437/44/1-2. sz .
Megjegyzést Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5 . pontjában ismertetett

j avaslattal .
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Indokolás : Lásd a T/437/44/1 . 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

3. Dr. Pálinkás József és dr. Hoffmann Rózsa képviselő - kapcsolódva Dr. Pósán
László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László,
Cseresnyés Péter és Tóth Ferenc képviselő T/437/5 . számú módosító indítványához
(T/437/29 . számú ajánlás 3. pontja) - a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésében az Ftv . 25 . §
(1) bekezdésének 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]
véleményezi a szenátus részére :

aa) a felsőoktatási intézmény intézményfejlesztési tervét,
ab) a felsőoktatási intézmény számviteli rendjét,
ac) az éves költségvetés 2 %-t meghaladó anyagi kihatású fejlesztés indítását,
ad) gazdálkodó szervezet alapítását, gazdálkodó szervezetben részesedés

szerzését, [gazdálkodó szervezettel történő együttműködést,]
ae) a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott, valamint a tulajdonában

lévő ingatlan vagyon hasznosítását, elidegenítését,
aj) az e törvényben meghatározottak szerinti hitelfelvételt,
ag) az éves költségvetés 2 %-t meghaladó anyagi kihatású együttműködési

megállapodás megkötését,
ah) a felsőoktatási intézmény 50 főt meghaladó méretű szervezete, szervezeti

egysége létesítését, átalakítását, megszüntetését ;

b) - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott esetekben - gazdasági
szempontból véleményezi a felsőoktatási intézmény által készített az éves költségvetés 2 %-t
meghaladó anyagi kihatású 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/437/45 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

4. Tatai-Tóth András, dr . Szabó Zoltán, Földesi Zoltán, Katanics Sándor,
Mohácsi József, Szabó Gyula és Tóth Tiborné dr . képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth
András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor,
Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth
Tiborné dr., Fedor Vilmos, Halmai Gáborné, Bókay Endre és dr . Sándor Klára képviselő
T/437/25 . számú módosító indítványához (T/437/29 . számú ajánlás 5 . pontja) - a
törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésében az Ftv . 25. § (1) bekezdésének 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] véleményezi :

aa) a felsőoktatási intézmény intézményfejlesztési tervé[t]re,
ab) a felsőoktatási intézmény számviteli rendjé[t]re,
ac) fejlesztés indítósá[t]ra,
ad) gazdálkodó szervezet alapítósá[t]ra, gazdálkodó szervezetben részesedés

szerzésé[t]re, gazdálkodó szervezettel történő egyűttműködés[t]re,
ae) a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott, valamint a tulajdonában

lévő ingatlan vagyon hasznosításá[t]ra, elidegenítésé[t]re,
aj) az e törvényben meghatározottak szerinti hitelfelvétel[t]re,
ag) együttműködési megállapodás megkötésé[t]re,
ah) a felsőoktatási intézmény szervezete, szervezeti egysége létesítésé[t]re,

átalakítósá[t]ra, megszüntetésé[t]re[ ;]
vonatkozó előterjesztéseket ;

b) - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott esetekben - gazdasági
szempontból véleményezi a felsőoktatási intézmény által készített pályázatokat ;

c) a rektor előterjesztése alapján harminc napon belül 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/437/38 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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5. Dr. Pálinkás József és dr. Hoffmann Rózsa képviselő - kapcsolódva Dr. Pósán
László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél Károly, Kuzma László,
Cseresnyés Péter és Tóth Ferenc képviselő T/437/4 . számú módosító indítványához
(T/437/29 . számú ajánlás 1 . pontja) - a törvényjavaslat 2 . § (2) bekezdésének - az Ftv. 25. §
(5) bekezdését érintően - az elhagvását javasolja:

"[(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 ."]"

Megjegyzés : Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1 . pontjában ismertetett
javaslattal .

Indokolás : Lásd a T143714412. 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

6. Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz és Tóth Ferenc képviselő -
kapcsolódva Dr. Nsán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél
Károly, Kuzma László, Cseresnyés Péter és Tóth Ferenc képviselő T/437/6 . számú módosító
indítványához (T/437/29 . számú ajánlás 7 . pontja) - 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 :/

"(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/437/43/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

T/437/44/1-2. sz .
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- a Költségvetési biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

7. Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz és Tóth Ferenc képviselő -
kapcsolódva Dr . Pós a László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél
Károly, Kuzma László, Cseresnyés Péter és Tóth Ferenc képviselő T/437/6 . számú módosító
indítványához (T/437/29 . számú ajánlás 7 . pontja) - 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] folytathatja tanulmányait 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 költségtérítéses a hallgató [besorolásról] államilag támogatott képzésbe történő
átsorolásáról e törvény rendelkezései alapján hoz döntést ."

Indokolás : Lásd a T/437/43/2 . 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

8. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Földesi Zoltán, Katanics Sándor,
Mohácsi József, Szabó Gyula és Tóth Tiborné dr . képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth
András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor,
Kormos Dénes, dr . Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth
Tiborné dr., Fedor Vilmos, Halmai Gáborné és Bókay Endre képviselő T/437/24 . számú
módosító indítványához (T/437/29 . számú ajánlás 17 . pontja) - 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 legalább [harminc kreditet,] az ajánlott
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tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak
költségtérítéses képzésben folytathatja ."

Indokolás : Lásd a T/437/39. számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért

9. Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz és Tóth Ferenc képviselő -
kapcsolódva Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél
Károly, Kuzma László, Cseresnyés Péter és Tóth Ferenc képviselő T/437/6 . számú módosító
indítványához (T/437/29 . számú ajánlás 7. pontja) - 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 szerzett legalább harminc kreditet,
tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses képzésben folytathatja .] Az
államilag támogatott hallgatói hely szakterület szerinti odaítéléséről az intézmény szenátusa, a
hallgató felvételéről - az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak
szerint- felvételi bizottság dönt ."

Indokolás : Lásd a T/437/43/3 . 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

10. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 17. §-át új (2) bekezdéssel - az Ftv. 125.
§ (3) bekezdését érintően - kiegészíteni javasolja :

/17. § (1) Az Ftv. 125 . §-a (1) bekezdésének felvezető szövege, valamint a) pontja és
az §-t megelőző cím helyébe a következő rendelkezés lép :
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„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. ~ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) Az államilag támogatott ké zés keretében a hall ató által térítési díj fizetése
mellett igénybe vehető :

a) az alap- és mesterképzés tantervében magyar nyelven meghatározott, magvar
nyelven oktatott ismereteknek - a hallgató választása alapján - nem magyar nyelven történő
oktatása,

b) az alap- és mesterképzésben idegen nyelven meghirdetett, az intézményben magyar
nyelven is hozzáférhető képzés,

c) a felsőoktatási intézmény eszközeivel előállított, a felsőoktatási intézmény által a
hallgató részére biztosított, a hallgató tulajdonába kerülő dolog (pl . sokszorosított segédletek),

d) a felsőoktatási intézmény létesítményeinek (könyvtár, laboratórium.,
számítástechnikai, sport- és szabadidős létesítmények), eszközeinek használata az ingyenes
szolgáltatásokon kívüli körben,

e) kollégiumi és szakkollégiumi elhelyezés, ennek keretei között a kollégium
létesítményeinek- így különösen a könyvtár, laboratórium, számítástechnikai, sport- és
szabadidős létesítmények-eszközeinek használata."

[(2)j

	

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/437/47 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslattal :

	

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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11 . Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Földesi Zoltán, Katanics Sándor,
Mohácsi József, Szabó Gyula és Tóth Tiborné dr . képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth
András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor,
Kormos Dénes, dr . Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth
Tiborné dr., Fedor Vilmos, Halmai Gáborné és Bókay Endre képviselő T/437/27 . számú
módosító indítványához (T/437/29 . számú ajánlás 21 . pontja) - 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 [az]
alapképzésben a képzési normatíva éves összegének megállapításához rendelt
szorzószámoknak - az alap- és mesterképzés valamennyi finanszírozási csoport[okl a
[szerint] figyelembe vételével együttesen számított - [képzési normatívák] számtani átlaga
és a költségvetési évet megelőző második évre számított, a Központi Statisztikai Hivatal által
közzétett nemzetgazdasági bruttó havi	átlagkereset	szorzata eredményének
[másfélszeresének alapképzésben húsz] harminc százaléka, mesterképzésben [harminc]
negyvenöt 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/437/33 . számú módosító javaslat
indokolását .
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A módosító javaslatot(tal) : - az Oktatási biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogata
- a Költségvetési biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

12 . Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Földesi Zoltán, Katanics Sándor,
Mohácsi József, Szabó Gyula és Tóth Tiborné dr . képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth
András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor,
Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth
Tiborné dr., Fedor Vilmos, Halmai Gáborné és Bókay Endre képviselő T/437/27 . számú
módosító indítványához (T/437/29 . számú ajánlás 21 . pontja) - 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 [az]
alapképzésben a képzési normatíva éves összegének megállapításához rendelt
szorzószámoknak - az alap- és mesterképzés valamennyi finanszírozási csoport[ok]ja
[szerint] figyelembe vételével együttesen számított - [képzési normatívák] számtani átlaga
és a költségvetési évet megelőző második évre számított, a Központi Statisztikai Hivatal által
közzétett nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset szorzata eredménye 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 .



1 1

(5) A képzési hozzájárulás fizetésének részletes szabályait a Kormány állapítja meg."

Indokolás : Lásd a T/437/41 . 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

13 . Török Zsolt képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth András, Deák Istvánné, Katanics
Sándor, Kormos Dénes, Fedor Vilmos, Halmai Gáborné és Bókay Endre képviselő T/437/28 .
számú módosító indítványához (T/437/29 . számú ajánlás 22. pontja) - a törvényjavaslat 18 . §-
ában az Ftv. 125/A. § (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/

"(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 . 50 százalékos mértékben mentesül a képzési hozzájárulás megfizetése alól
az a hallgató, aki 25 . életévét még nem töltötte be, felsőfokú oktatási intézmény nappali
tagozatán tanul, és a hallgatót gondozó családban az egy főre jutó havi iövedelem nem haladig
meg az öregségi nyugdíi mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. 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/437/31 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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14. Török Zsolt, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, dr. Botka László, Deák
Istvánné, Botka Lajosné, dr . Tóth István és dr . Nyúl István képviselő - kapcsolódva
Tatai-Tóth András, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, Fedor Vilmos, Halmai
Gábomé és Bókay Endre képviselő T/437/28 . számú módosító indítványához (T/437/29 .
számú ajánlás 22 . pontja) - a törvényjavaslat 18. §-ában az Ftv. 125/A. §-át új (4)
bekezdéssel kiegészíteni javasolja :

/18 . § Az Ftv. a következő 125/A. §-sal és az azt megelőző címmel egészül ki :

„A KÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG/

"(4) A hallgató a képzési hozzájárulás megfizetése alól az alábbi pontokban
meghatározott feltételek teljesülése esetén, az alábbi mértékekben mentesül :

a) A hallgatói érdekképviseletben tisztséget vállaló, kiemelkedő teliesítményt nyújtó
hallgató : húsz százalék . A iogosultságot a felsőoktatási intézmény és a hallgatói
érdekképviselet vezetése határozza meg .

b) A felsőoktatási sporteseményeken kiemelkedő sportteliesítményt nyújtó -
sportegyesületben igazolt - hallgatók : húsz százalék. A jogosultságot a felsőoktatási
intézmény vezetése igazolja.

c) A kiemelkedő tudományos diákköri tevékenységet folytató hallgató : húsz százalék .
A jogosultságot a felsőoktatási intézmény vezetése igazolja .

Az a), b), c) pontokban foglalt kedvezmények összevonhatóak, együttesen is
érvényesíthetőek ."

Indokolás : Lásd a T/437/30 . számú módosító javaslat
indokolását.

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

15. Tatai-Tóth András, dr . Szabó Zoltán, Földesi Zoltán, Katanics Sándor,
Mohácsi József, Szabó Gyula és Tóth Tiborné dr . képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth
András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor,
Kormos Dénes, dr . Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth
Tiborné dr., Fedor Vilmos, Halmai Gábom6 és Bókay Endre képviselő T/437/27 . számú
módosító indítványához (T/437/29 . számú ajánlás 32 . pontja) - a törvényjavaslat 26 . § (2)
bekezdés a) 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 " szövegrész, az Ftv . 48 .
§-a (4) bekezdésének „melynek havi összege nem lehet kevesebb, mint a legkisebb kötelező
munkabér (minimálbér) " szövegrésze helyébe a „ melynek havi összege, a teljes munkaidő
ötven százalékának megfelelő idejű foglalkozatás esetén, nem lehet kevesebb, mint a legkisebb
kötelező munkabér (minimálbér), eltérő idejű foglalkoztatás esetén ennek időarányos része "
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 szabadpénzeszközeit " szövegrésze helyébe „ a saját bevételéből és
előző évi bevételi előirányzat maradványaiból átmenetileg szabadpénzeszközeit - 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) bekezdésénekfi pon fában 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,"

Indokolás: Lásd a T/437/34 . 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

16. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József és dr. Hoffmann Rózsa képviselő -
kapcsolódva Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz, Pánczél
Károly, Kuzma László, Cseresnyés Péter és Tóth Ferenc képviselő T/437/3 . számú módosító
indítványához (T/437/29 . számú ajánlás 31 . pontja) - a törvényjavaslat 26 . § (2) bekezdés a)
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, mint a legkisebb kötelező
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munkabér (minimálbér) " szövegrésze helyébe a „melynek havi összege, [a teljes munkaidő
ötven százalékának megfelelő idejű foglalkozatás esetén,) nem lehet kevesebb, mint a
minimálbér időarányos része" 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 j) pontjában foglaltaktól" szövegrésze helyébe az „a 46. § (2) bekezdésének
j) 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,"

Indokolás : Lásd a T/437/42 . 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

17. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Földeli Zoltán, Katanics Sándor,
Mohácsi József, Szabó Gyula és Tóth Tiborné dr . képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth
András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Földeli Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor,
Kormos Dénes, dr . Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth
Tiborné dr., Fedor Vilmos, Halmai Gáborné és 13ókay Endre képviselő T/437/27 . számú
módosító indítványához (T/437/29 . számú ajánlás 32 . pontja) - a törvényjavaslat 26 . § (2)
bekezdés a) 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
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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. §-áriak (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
1) pontjában és a 125/A. §-banfoglaltaktól" 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,"

Indokolás : Lásd a T/437/35 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért

18. Tatai-Tóth András, dr . Szabó Zoltán, Földesi Zoltán, Katanics Sándor,
Mohácsi József, Szabó Gyula és Tóth Tiborné dr . képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth
András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor,
Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth
Tiborné dr., Fedor Vilmos, Halmai Gábom6 és Bókay Endre képviselő T/437/27 . számú
módosító indítványához (T/437/29 . számú ajánlás 32 . pontja) - a törvényjavaslat 26. § (2)
bekezdés a) 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] 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)
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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 . 103 . ~-a (1) bekezdésac)pontjának az„oktatási jogok miniszteri
biztosának hivatalát" szövegésze helyébe „az oktatási jogok biztosának hivatalát"
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
szabadpénzeszközeit - 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) pon fában foglaltaktól" szövegrésze helyébe az „a 46. § (2) bekezdésénekfl 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. 153 . ~-a (2) bekezdése a) pontiának„az oktatási jogok
miniszteri biztosa hivatalának"szövegésze helyébe„az oktatási jogok biztosa hivatalának"
szövegrész lép,"

Indokolás : Lásd a T/437/37/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője eKyetért

19. Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, Földesi Zoltán, Katanics Sándor,
Mohácsi József, Szabó Gyula és Tóth Tiborné dr . képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth
András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor,
Kormos Dénes, dr . Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth
Tiborné dr., Fedor Vilmos, Halmai Gábom6 és 13ókay Endre képviselő T/437/27 . számú
módosító indítványához (T/437/29 . számú ajánlás 32 . pontja) - a törvényjavaslat 26. § (2)
bekezdés c) pontjának a következő módosítását javasolja :

/(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg /

"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. §-



1 7

a (2) bekezdés a) pontja] az Ftv. 126. $ (1) bekezdésének„ingyenesen igénybe vehető"
szövegrésze."

Indokolás : Lásd a T/437/36/2 . sz., valamint a T/437/37/2 .
számú módosító javaslat indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért

20. Tatai-Tóth András, dr . Szabó Zoltán, Földesi Zoltán, Katanics Sándor,
Mohácsi József, Szabó Gyula és Tóth Tiborné dr . képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth
András, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, Deák Istvá 6, Katanics Sándor,
Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth
Tiborné dr., Fedor Vilmos, Halmai Gábom6, Bókay Endre és dr. Sándor Klára képviselő
T/437/25 ., /24. és /27. számú módosító indítványához (T/437/29 . számú ajánlás 5 ., 17 . és 35 .
pontja) - a törvényjavaslatban az alábbi helyesírási jellegű pontosító indítványokat javasolja :

a)

	

A törvényjavaslat 2 . § (2) bekezdésében az Ftv. 25 . § (5) bekezdésének a következő
módosításátj avasolj a :

/(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]
harmincnapos jogvesztő határidőn belül kifogással élhet . A kifogásolt döntés nem hajtható
végre."

b)

	

A törvényjavaslat 17 . § (1) bekezdés bevezető szövegének a következő módosítását
javasolja :

"17. § (1) Az Ftv. 125 . §-a (1) bekezdésének felvezető szövege, valamint a) pontja és
a[z] §-t megelőző cím helyébe a következő rendelkezés lép:"

C)

	

A törvényjavaslat 17 . § (2) bekezdésében az Ftv. 125. § (4) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

/(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 ."

d)

	

A törvényjavaslat 27 . § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja :
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"(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]
hatálybalépését, illetve az alapító okirat kiadását követően - hivatalból [kezdeményezi]
lefolytatja."

Indokolás : Lásd a T/437/40 . számú módosító javaslat
indokolását .

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 13 .

Dr. Szabó Zoltán s.k.,

	

Balog Zoltán s.k.,
az Oktatási és tudományos

	

az Emberi jogi, kisebbségi,
bizottság elnöke

	

civil- és vallásügyi bizottság elnöke

Korózs Lajos s .k.,

	

Varga Mihály s.k.,
az Ifjúsági, szociális és családügyi

	

a Költségvetési, pénzügyi
bizottság elnöke

	

és számvevőszéki bizottság elnöke
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