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Tisztelt Országgyűlés!

�z Országgyülés Oktatási és tudományos bizottsága (továbbiakban � Oktatási
bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi
bizottsága (továbbiakban � Emberi jogi bizottság), Gazdasági és informatikai bizottsága
(továbbiakban � Gazdasági bizottság), Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága
(továbbiakban � Ifjúsági bizottság), valamint a Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki
bizottsága (továbbiakban � Költségvetési bizottság) megvitatta a felsőoktatásról szóló 2005.
évi CXXXIX. törvény módosításáról T/2930 . számon beterjesztett törvényjavaslatot,
továbbá az ahhoz benyújtott T1293015-93 . számú módosító javaslatokat .

Dr. Magda Sándor képviselő a T/2930/84 ., /86. és /89 . számú módosító indítvány
benyújtói közül aláírását visszavonta!

Dr. Pálinkás József és Révész Máriusz visszavonta a T/2930/63 . számú módosító
indítványát az Oktatási bizottság 2007 . június 7-i ülésén, az ajánlás nem tartalmazza!

�z ajánlásban használt rövidítés �
Ftv . � a felsőoktatásról szóló 2005 . évi CXXXIX. törvény
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1 . Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 1 . §-ában az Ftv. 11. §
(4) bekezdésének a következő módosítását javasolja �

/1 . § � felsőoktatásról szóló 2005 . évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban � Ftv .) 11 . §
(4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép �/

"(4) � felsőoktatási intézmények az alapító okiratukban foglaltak alapján - a
felnőttképzési törvényben meghatározott intézményi, valamint képzési programjaik esetében
program[ ]akkreditáció nélkül - vehetnek részt a felnőttképzésben . � felsőoktatási
intézmények költségtérítéses képzéseik [56. § (1) bekezdés] tekintetében - külön törvényben
meghatározott bejelentési eljárást követően - a felnőttképzési törvény szerint akkreditált
intézménynek, képzési programjaik a felnőttképzési törvény szerint akkreditált felnőttképzési
programnak minősülnek ."

Indokolás � Lásd a T/2930/55 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője
az Oktatási biz . ülésén egyetért
a Gazdasági biz . ülésén nem ért egyet

Megjegyzés � � törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ 1 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 .

�hol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat ajelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta .

�hol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást .

�mennyiben 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 .

� 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 .

�z 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 .

� módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű
dönteni .

�zokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé .
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2. Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 2 . § (1) bekezdésében az Ftv . 15 . §
(8) bekezdése első mondatának a következő módosítását javasolja �

/2. § (1) �z Ftv . 15. § (8) bekezdésének első mondata helyébe a következő
rendelkezés lép �/

"� működés megkezdéséhez szükséges engedélyben kell meghatározni, hogy a
felsőoktatási intézmény milyen képzési területen, illetve tudományterületen, képzési szinten
folytathat képzést, továbbá azt a hallgatói létszámot, ameddig terjedően a felsőoktatási
intézmény - figyelembe véve a hallgatók fogadásához és az oktatói tevékenység folytatásához
rendelkezésre álló személyi feltételeket, helyiségeket és eszközöket - valamennyi
évfolyamára számítva, teljes kihasználtsággal működve hallgatói jogviszonyt létesíthet (a
továbbiakban� maximális hallgatói létszám), intézmény létesítése esetén a (11) bekezdésben
meghatározottakat."

Indokolás � Lásd a T/2930/54. számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . támogatja
- a Gazdasági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

3. Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában az Ftv. 16 . § (2) bekezdésének
a következő módosítását javasolja �

/3 . § �z Ftv. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép �/

"(2) � regisztrációs központ [központi nyilvántartás keretében] nyilvántartja az
alapító okiratban, valamint a 2 . számú melléklet II/� . részében megjelölt adatokat . �
bejegyzett adatokban bekövetkezett változásokat be kell jelenteni . �[z adatokban
bekövetkező változás esetén a] változások tekintetében a 15 . §-ban szabályozott eljárásokat
le kell folytatni. � nyilvántartásban szereplő adatok közérdekből nyilvánosak ."

Indokolás � Lásd a T/2930/53 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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4. Tatai-Tóth �ndrás képviselő a törvényjavaslat 4 . § (1) bekezdésében az Ftv. 28. §
(1) bekezdése első mondatának a következő módosítását javasolja �

/4. § (1) �z Ftv. 28 . § (1) bekezdés a következő első mondattal egészül ki �/

"�z állami felsőoktatási intézményben a szenátus tagjai - a rektor kivételével -
választás útján nyerik el megbízatásukat ."

Indokolás � Lásd a T/2930/70 . számú módosító javaslat
indokolását.

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

5. Dr. Nsán László képviselő a törvényjavaslat 4 . § (2) bekezdésében az Ftv. 28 . §
(1) bekezdése g) pontjának a következő módosítását javasolja �

/(2) �z Fvt . 28. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép �

[� szenátus létrehozásával, működésével, tagjai megbízatásának megszűnésével, a
szenátus napirendjének előkészítésével kapcsolatos kérdéseket a felsőoktatási intézmény
szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni, a következők
figyelembevételével � ]/

"g) a szenátus ülése akkor határozatképes, ha tagjainak [legalább hatvan] több mint
ötven százaléka jelen van, döntéseit - ha törvény, vagy a szervezeti és működési szabályzat
magasabb szavazati arányt, nem ír elő - jelen lévő tagjai többségének egyhangú szavazatával
hozza,"

Indokolás � Lásd a T/2930/52 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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6. Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, dr. Nsán László, Révész Máriusz,
dr. Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Potápi Árpád
képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Ftv . 32 . § (11) bekezdése c) pontjának a következő
módosítását javasolja �

/5. § �z Ftv. 32. § (11) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép �

[� Kormány határozza meg]/

"c) a doktori iskola létesítésének eljárási rendjét és feltételeit, [a doktori iskola
tagságára és szervezetére, a doktori tanács számára biztosított hatáskörre, a doktori
tézisek, a doktori értekezés nyilvánosságára, a doktori fokozatszerzési eljárásra
vonatkozó általános szabályokat,] a doktori fokozat megszerzésének feltételeit ."

Indokolás � Lásd a T/2930/51 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

7. Dr. Hankó Faragó Miklós képviselő a törvényjavaslatot új 6. §-sal - az Ftv. 33 . §
(3) bekezdését érintően -javasolja kiegészíteni �

"6 . & �z Ftv. 33 . ~ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép �

„(3)� részidős képzés lehet esti vagy levelező képzés munkarendje szerint szervezett
képzés. � részidős képzés időtartama - kivéve a szakirányú továbbképzést -a teljes idejű
képzés tanóráinak legalább harminc, legfeljebb ötven százaléka lehet. � szakirányú
továbbképzés időtartama a teljes idejű képzés tanóráinak legalább húsz, legfeljebb ötven
százaléka lehet. �z esti és a levelező képzés munkarendje szerinti képzést a hallgatók
elfoglaltságának figyelembevételével kell megszervezni a munkanapokon, indokolt esetben a
heti pihenőnapon.""

Indokolás� Lásd a T/2930/16. számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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8. Dr. P&.4n László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz,
dr. Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Potápi Árpád
képviselő a törvényjavaslat 6 . § (1) bekezdésében az Ftv. 35. § (3)-(4) bekezdéseinek
a következő módosítását javasolja �

/6. § (1) �z Ftv. 35 . § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek �/

"(3) � felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv annak, akit
oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatnak, oktatói azonosító számot ad ki .
�z azonosító szám a tanári, az oktatói, illetve a kutatói munkakörben történő foglalkoztatás
figyelemmel kísérésére szolgál . � felsőoktatási információs rendszer tartalmazza azoknak a
nyilvántartását, akik azonosító számmal rendelkeznek . � nyilvántartás a 2 . számú
mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza . � nyilvántartásból személyes adat - az
érintetten kívül - csak az egyes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerű
igénybevételének megállapítása céljából továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy az
igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére . �z információs rendszerben adatot
az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított [öt] M évig
lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba .

(4) � felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv a hallgatóknak
hallgatói azonosító számot ad ki . �z azonosító szám a hallgatói jogviszonnyal összefüggő
jogok és kötelezettségek érvényesülésének figyelemmel kísérésére szolgál . Nem kell új
azonosító számot adni annak, aki a közoktatásban kapott tanulói azonosító számot . �
felsőoktatás információs rendszere tartalmazza a hallgatói nyilvántartást . � hallgatói
nyilvántartás a 2. számú mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza. � hallgatói
nyilvántartásból személyes adat - az érintetten kívül - csak hallgatói jogviszonyhoz
kapcsolódó juttatás, illetőleg a hallgatói hitel jogszerű igénybevételének megállapítása
céljából továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére
hivatott részére . � hallgatói nyilvántartásban adatot a hallgatói jogviszony megszűnésére
vonatkozó bejelentéstől számított [nyolcvan] húsz évig lehet kezelni ."

Indokolás � Lásd a T/2930/50 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

9. Tatai-Tóth �ndrás, dr . Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr . Magda Sándor, Mohácsi
József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., dr. Jánosi György,
dr. Bakonyi Tibor és dr. Hajdu �ttila képviselő a törvényjavaslat 6 . § (1) bekezdésében az
Ftv. 35. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja �

/6. § (1) �z Ftv. 35 . § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek �/
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"(3) � felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv annak, akit
oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben vagy ezen feladatokra megbízási jogviszony
keretében foglalkoztatnak, oktatói azonosító számot ad ki . �z azonosító szám a tanári, az
oktatói, illetve a kutatói munkakörben történő foglalkoztatás figyelemmel kísérésére szolgál .
� felsőoktatási információs rendszer tartalmazza [azoknak a nyilvántartását, akik
azonosító számmal rendelkeznek] az alkalmazotti nyilvántartást . �z alkalmazotti
nyilvántartás a 2. számú mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza . � nyilvántartásból
személyes adat - az érintetten kívül - csak az egyes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó
juttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható, a szolgáltatást
nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésére hivatott részére . �z információs
rendszerben adatot az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől
számított öt évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a
nyilvántartásba ."

Indokolás � Lásd a T/2930/71 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

10. Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 7. § (1) bekezdésében az Ftv. 36 . §
(4) bekezdésének a következő módosítását javasolja �

/7. § (1) �z Ftv. 36. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép �/

"(4) �z egyesülés eredményeképpen új felsőoktatási intézmény jön létre, amely
jogutódja az egyesüléssel érintett felsőoktatási intézményeknek . �z új intézmény létrejöttére
alkalmazni kell a 7 . §-ban, a 12-18 . §-ban, valamint a 37-38 . §-ban meghatározottakat, azzal,
hogy amennyiben a fenntartók személye és az alaptevékenység keretében ellátott feladatok
köre, továbbá az intézményi működés feltétele nem változik ., a nyilvántartásba vételre és a
működés engedélyezésére szakértői vélemény bekérése nélkül kerül sor ."

Indokolás � Lásd a T/2930/49 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője
az Oktatási biz . ülésén egyetért
a Gazdasági biz . ülésén nem ért egyet
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11. Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 7 . § (2) bekezdésében az Ftv. 36 . §
(9) bekezdésének a következő módosítását javasolja �

/(2) �z Ftv. 36. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép �/

"(9) Beolvadás esetén a beolvadó felsőoktatási intézmény megszűnik, és a befogadó
felsőoktatási intézmény - jogutódként - látja el a beolvadt felsőoktatási intézmény feladatait .
�z eljárásra a 7 . §-ban, a 12-18 . §-ban, valamint a 37-38 . §-ban meghatározottakat kell
alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a fenntartók személye és az alaptevékenység keretében
ellátott feladatok köre, továbbá az intézményi működés feltétele nem változik ., a
nyilvántartásba vételre és a működés engedélyezésére szakértői vélemény bekérése nélkül
kerül sor. Ha a beolvadással érintett megszűnő felsőoktatási intézmény különböző településen
működik, mint a befogadó felsőoktatási intézmény, a megszűnő felsőoktatási intézmény a
befogadó felsőoktatási intézmény regionális központjaként működhet tovább. � regionális
központhoz további szervezeti egységek tartozhatnak ."

Indokolás � Lásd a T/2930/48 . számú módosító javaslat
indokolását.

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . támogatja
- a Gazdasági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

12. Dr. Sándor Klára képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában az Ftv . 42 . §
(2) bekezdésének a következő módosítását javasolja �

/8. § �z Ftv. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép �/

"(2) [�lapképzésre történő jelentkezéshez az adott képzési területen képzést
folytató felsőoktatási intézmények - az adott évben megszervezett érettségi vizsga
tárgyai közül választva - közösen határozzák meg, hogy mely vizsgatantárgyakból
szükséges az emelt szintű érettségi vizsga letétele .] � felsőoktatási intézmény határozza
meg, hogy milyen érettségi vizsga-eredményre és milyen középiskolai tanulmányi eredmény
elérésére van szükség a felvételi kérelem teljesítéséhez . Ha az alapvető tanulmányi
követelmények teljesítéséhez egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeknek kell
megfelelni, alkalmazni kell a 41 . § (3) és (6) bekezdésében foglaltakat . � Kormány határozza
meg, hogy mely esetben lehet megkövetelni az egészségügyi, illetve a pályaalkalmassági
vizsgálaton való részvételt ."

Indokolás � Lásd a T/2930/15. számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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13 . Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Révész Máriusz,
dr. Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Potápi Árpád
képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában az Ftv . 42. § (2) bekezdésének a következő
módosítását javasolja �

/8. § �z Ftv. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép �/

"(2) �lapképzésre történő jelentkezéshez [az adott képzési területen képzést folytató
felsőoktatási intézmények - az adott évben megszervezett érettségi vizsga tárgyai közül
választva - közösen határozzák meg, hogy mely vizsgatantárgyakból szükséges az] emelt
szintű érettségi vizsga letétele szükséges . � felsőoktatási intézmény határozza meg, hogy
milyen érettségi vizsga-eredményre és milyen középiskolai tanulmányi eredmény elérésére
van szükség a felvételi kérelem teljesítéséhez. Ha az alapvető tanulmányi követelmények
teljesítéséhez egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeknek kell megfelelni, alkalmazni
kell a 41 . § (3) és (6) bekezdésében foglaltakat . � Kormány határozza meg, hogy mely
esetben lehet megkövetelni az egészségügyi, illetve a pályaalkalmassági vizsgálaton való
részvételt ."

Indokolás � Lásd a T/2930/47. számú módosító javaslat
indokolását.

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . támogatta
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

14. Tatai-Tóth �ndrás, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr . Magda Sándor, Mohácsi
József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., dr. Jánosi György,
dr. Bakonyi Tibor és dr. Hajdu �ttila képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában az Ftv. 42 . §
(2) bekezdésének a következő módosítását javasolja �

/8. § �z Ftv. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép �/

"(2) �lapképzésre történő jelentkezéshez az adott képzési területen képzést folytató
felsőoktatási intézmények [- az adott évben megszervezett érettségi vizsga tárgyai közül
választva -] közösen határozzák meg, hogy mely két vizsgatantárgy[ak]ból szükséges az
emelt szintű érettségi vizsga letétele . � Kormány rendeletben határozza meg, milyen
minimális felvételi pontszámmal teltesíthetők a felvételi kérelmek . � felsőoktatási intézmény
az általános követelményeknél szigorúbb feltételeket határoz[za]hat meg[, hogy milyen
érettségi vizsga-eredményre és milyen középiskolai tanulmányi eredmény elérésére van
szükség] a felvételi kérelem teljesítéséhez. Ha az alapvető tanulmányi követelmények
teljesítéséhez egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeknek kell megfelelni, alkalmazni
kell a 41 . § (3) és (6) bekezdésében foglaltakat . � Kormány határozza meg, hogy mely
esetben lehet megkövetelni az egészségügyi, illetve a pályaalkalmassági vizsgálaton való
részvételt ."
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Megjegyzés � Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 78. pontjában ismertetett
j avaslattal .

Indokolás � Lásd a T/2930/72/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatia
- az Emberi jogi biz . nem támogatia
- a Gazdasági biz . nem támogatia

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

15. �z Oktatási bizottság a törvényjavaslat 8. §-ában az Ftv. 42 . §
(2) bekezdésének a következő módosítását javasolja �

/8 . § �z Ftv . 42 . § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép �/

"(2) �lapképzésre történő jelentkezéshez az adott képzési területen képzést folytató
felsőoktatási intézmények - [az adott évben megszervezett érettségi vizsga tárgyai közül
választva] miniszteri rendeletben meghatározott tárgyak közül választva - közösen
határozzák meg, hogy mely vizsgatantárgy[ak]ból szükséges az emelt szintű érettségi vizsga
letétele. � felsőoktatási intézmény az általános követelményeknél szigorúbb feltételeket
határoz[za]hat meg[, hogy milyen érettségi vizsga-eredményre és milyen középiskolai
tanulmányi eredmény elérésére van szükség] a felvételi kérelem teljesítéséhez . Ha az
alapvető tanulmányi követelmények teljesítéséhez egészségügyi, pályaalkalmassági
követelményeknek kell megfelelni, alkalmazni kell a 41 . § (3) és (6) bekezdésében
foglaltakat . � Kormány határozza meg, hogy mely esetben lehet megkövetelni az
egészségügyi, illetve a pályaalkalmassági vizsgálaton való részvételt ."

Megjegyzés � Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 79 . pontjában ismertetett
javaslattal .

Indokolás � Lásd a T/2930/93/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Emberi jogi biz .
- a Gazdasági biz .

- az Előterjesztő képviselője

T/2930/72/2 . sz .

T/2930/93/2 . sz .



16. Dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák
Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József,
Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Jánosi György,
dr. Bakonyi Tibor és dr . Hajdu �ttila képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában az Ftv. 42 . §
(2) bekezdésének a következő módosítását javasolja �

/8. § �z Ftv. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép �/

"(2) �lapképzésre történő jelentkezéshez az adott képzési területen képzést folytató
felsőoktatási intézmények - az adott évben megszervezett érettségi vizsga tárgyai közül
választva - a miniszter által meghatározott tárgyak közül közösen [határozzák meg]
döntenek arról, hogy mely vizsgatantárgyakból szükséges az emelt szintű érettségi vizsga
letétele . � felsőoktatási intézmény határozza meg, hogy milyen érettségi vizsga-eredményre
és milyen középiskolai tanulmányi eredmény elérésére van szükség a felvételi kérelem
teljesítéséhez. Ha az alapvető tanulmányi követelmények teljesítéséhez egészségügyi,
pályaalkalmassági követelményeknek kell megfelelni, alkalmazni kell a 41 . § (3) és (6)
bekezdésében foglaltakat. � Kormány határozza meg, hogy mely esetben lehet megkövetelni
az egészségügyi, illetve a pályaalkalmassági vizsgálaton való részvételt ."

T/2930/73/2 . sz .
Megjegyzés � Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 72 . pontjában ismertetett

javaslattal .

Indokolás � Lásd a T/2930/73/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

17. Dr. Pálinkás József, dr. Hoffmann Rózsa és dr. Pósán László, valamint
Tóth Ferenc, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Máriusz,
Pánczél Károly, dr . Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselő a törvényjavaslat
9. §-ában az Ftv . 44/� . § (1)-(2) bekezdéseinek a következő módosítását javasolja �

/9 . § �z Ftv. a következő 44/� . §-sal egészül ki �/

"44/� . § (1) Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre az vehető fel,
aki legalább az alap[-, illetve mesterképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító
oklevelet szerzett, valamint teljesítette a felsőoktatási intézmény által a szervezeti és
működési szabályzatban meghatározott és az intézmény honlapján közzétett feltételeket . �
hallgatói jogviszony - külön felvételi eljárás nélkül - beiratkozással keletkezik. � hallgatót az
e §-ban foglalt eltéréssel illetik meg a hallgatói jogviszony alapján biztosított jogok és terhelik
e jogviszonyon alapuló kötelezettségek .
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(2) Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre a felsőoktatási
intézmény maximális létszámának figyelembe vételével, [költségtérítéses képzés
keretében,] a 32 . § szerinti képzésekre meghatározott képzési program alapján, egy
alkalommal, legfeljebb két félévre létesíthet hallgatói jogviszonyt azzal a személlyel, aki nem
áll hallgatói jogviszonyban ."

Indokolás � Lásd a T/2930/á . számú és a T/2930/á6 . számú
módosító javaslat indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . nem támogatta
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

18. Dr. Hoffmann Rózsa, dr . Pálinkás József, dr . Nsán László, Zsigó Róbert,
Révész Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, Bencsik János és Potápi
Árpád képviselő a törvényjavaslat 9. §-ában az Ftv. 44/�. § (1) bekezdésének a következő
módosítását, valamint (2) és (4) bekezdéseinek az elhagyását javasolja �

/9. § �z Ftv. a következő 44/�. §-sal egészül ki�/

"44/�. § (1) Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre az vehető fel,
aki legalább az alap[-, illetve mesterképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító
oklevelet szerzett, valamint teljesítette a felsőoktatási intézmény által a szervezeti és
működési szabályzatban meghatározott és az intézmény honlapján közzétett feltételeket . �
hallgatói jogviszony - külön felvételi eljárás nélkül - beiratkozással keletkezik. � hallgatót az
e §-ban foglalt eltéréssel illetik meg a hallgatói jogviszony alapján biztosított jogok és terhelik
e jogviszonyon alapuló kötelezettségek .

[(2) Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre a felsőoktatási
intézmény maximális létszámának figyelembe vételével, költségtérítéses képzés
keretében, a 32. § szerinti képzésekre meghatározott képzési program alapján, egy
alkalommal, legfeljebb két félévre létesíthet hallgatói jogviszonyt azzal a személlyel, aki
nem áll hallgatói jogviszonyban .]

[(3)] (2) � képzés befejezését követően a felsőoktatási intézmény a megszerzett
ismeretekről, kreditértékről igazolást állít ki . � megszerzett ismeretek a felsőfokú
tanulmányokba beszámíthatók .

[(4) � hallgató e jogviszonyára tekintettel nem jogosult további szakképesítés,
illetve szakképzettség megszerzése érdekében tanulmányokat folytatni, átvételét
kérelmezni, további (párhuzamos) hallgatói, vendéghallgatói jogviszonyt létesíteni,
hallgatói jogviszonyát - az 50. § (2) bekezdésben meghatározott ok kivételével -
szüneteltetni, államilag támogatott képzésre átvételét kérelmezni, támogatási időt
igénybe venni.]

[(5)] (33) � részismeretek megszerzése érdekében létesített hallgatói jogviszony
időtartamát a jogszabályon alapuló juttatás, kedvezmény, szolgáltatás igénybe vételére
meghatározott időtartamba be kell számítani ."
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Indokolás � Lásd a T/2930/46 . számú módosító javaslat
indokolását.

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

19. Dr. Hoffmann Rózsa, dr . Pálinkás József, dr . Pósán László, Zsigó Róbert,
Révész Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, Bencsik János és Potápi
Árpád képviselő a törvényjavaslat 9. §-ában az Ftv . 44/�. § (5) bekezdésének a következő
módosítását javasolja �

/9. § �z Ftv. a következő 44/� . §-sal egészül ki �/

"(5) � részismeretek megszerzése érdekében létesített hallgatói jogviszony időtartamát
a jogszabályon alapuló juttatás, kedvezmény, szolgáltatás igénybe[ ]vételére meghatározott
időtartamba be kell számítani ."

Indokolás � Lásd a T/2930/45 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . támogatja
- a Gazdasági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

20. Borsos József, Soltész Miklós és Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat
11. §-ában az Ftv. 61 . § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja �

/11 . § �z Ftv. 61 . § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép �/

"(2) � fogyatékossággal élő hallgatók [tanulmányaival kapcsolatos elveket, az]
előnyben részesítés[i] ének [szempontokat és] eljárási szabály[okat]ait a Kormány határozza
meg. � felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg a
fogyatékossággal élő hallgatókkal kapcsolatos intézményi feladatok végrehajtásának rendjét ."

Indokolás � Lásd a T/2930/14. számú módosító javaslat
indokolását.

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- az Ifjúsági biz . támogatja
- a Költségvetési biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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21 . Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában az Ftv. 61 . § (2)
bekezdésének a következő módosítását javasolja �

/11 . § �z Ftv. 61 . § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép �/

"(2) � fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányai nak támogatásával kapcsolatos
elveket, az előnyben részesítési szempontokat és eljárási szabályokat a Kormány határozza
meg. � felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg a
fogyatékossággal élő hallgatókkal kapcsolatos intézményi feladatok végrehajtásának rendjét ."

Indokolás � Lásd a T/2930/44 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz, nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . egyharmada sem támogatta
- az Ifjúsági biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

22. Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz,
dr. Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Potápi Árpád
képviselő a törvényjavaslat 12 . § (2) bekezdésében az Ftv . 62 . § (6) bekezdésének a
következő módosítását javasolja �

/(2) �z Ftv . 62. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép �/

"(6) �[z] felsőoktatási intézmény hagyományainak megfelelő formájú oklev[é1]elének
[formáját] tartalmi a Kormány határozza meg. Ha a felsőoktatási intézmény szétválás vagy
kiválás útján jött létre, az érintett hallgatók oklevelében - a hallgató kérelmére a jogelőd
felsőoktatási intézményt fel kell tüntetni . [� felsőoktatási intézmény hagyományainak
megfelelő formában az oklevélről másolatot is kiadhat .] "

Indokolás � Lásd a T/2930/43 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

23. Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz,
dr. Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Potápi Árpád
képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában az Ftv. 65. § (2) bekezdésének a következő
módosítását javasolja �

/14. § �z Ftv. 65 . § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép �/
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"(2) � felsőoktatási intézmény rektora tiszteletbeli doktorrá (doctor honoris causa)
vagy tiszteletbeli doktorrá és professzorrá (doctor et professor honoris causa) avat[hat]ja azt,
aki a doktori szabályzatában foglaltak alapján arra érdemessé vált ."

Indokolás � Lásd a T12930142 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

24. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 15. §-ában az Ftv. 67 . §
(4) bekezdésének a következő módosítását javasolja �

/15 . § �z Ftv. 67. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép �/

"(4) � doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése (a továbbiakban �
doktori eljárás) a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga . �z intézmény doktori
tanácsa tudományterületenként - ezen belül a felsőoktatási intézmény doktori szabályzatában
meghatározott tudomány-1 illetve művészeti ágakra - tagozódhat ."

Indokolás � Lásd a T/2930/41 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . támogatja
- a Gazdasági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

25. Tatai-Tóth �ndrás, dr . Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földeli
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr . Magda Sándor, Mohácsi
József, Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., dr. Schiffer
János, Bókay Endre, Halmai Gáborné és �lexa György képviselő a törvényjavaslat
15. §-ában az Ftv. 67. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja �

/15 . § �z Ftv. 67 . § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép �/

"(4) � doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése (a továbbiakban �
doktori eljárás) a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga . �z intézmény doktori
tanácsa tudományterületenként - ezen belül a felsőoktatási intézmény doktori szabályzatában
meghatározott tudomány- illetve művészeti ágak[ra]ban - [tagozódhat] tudomány-, illetve
művészeti ági doktori tanácsot hozhat létre ."

Indokolás � Lásd a T/2930/74 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . támogatja
- a Gazdasági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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26. Dr. Hoffmann Rózsa és dr . Pósán László, valamint dr. Pálinkás József
képviselő a törvényjavaslat 16. §-ában az Ftv. 75. § (4) bekezdése első mondatának
a következő módosítását javasolja �

/16. § �z Ftv. 75 . § (4) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép �/

"� jogorvoslati eljárás indításának joga kiterjed a felvételi kérelmek elbírálásával
(beiratkozással) kapcsolatos eljárásra is . � megkezdett fogorvoslat befejezésének ioga
megilleti azt is, akinek a hallgatói jogviszonya időközben megszűnt ."

Indokolás � Lásd a T/2930/ó . számú és a T/2930/ó6 . számú
módosító javaslat indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- az Ifjúsági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

27. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 16. §-ában az Ftv. 75. §
(4) bekezdése első mondatának a következő módosítását javasolja �

/16. § �z Ftv. 75. § (4) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép �/

"� jogorvoslati eljárás indításának joga kiterjed a felvételi kérelmek elbírálásával
(beiratkozással) kapcsolatos eljárásra is . � jogorvoslati eljárás és a megkezdett jogorvoslat
befejezésének joga megilleti azt is, akinek a hallgatói jogviszonya időközben megszűnt ."

Indokolás � Lásd a T/2930/40 . számú módosító javaslat
indokolását.

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- az Ifjúsági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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28 . Tatai-Tóth �ndrás, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr . Magda Sándor, Mohácsi
József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., dr. Jánosi György,
dr. Bakonyi Tibor és dr. Hajdu �ttila képviselő a törvényjavaslat 16. §-ában az Ftv. 75 . §
(4) bekezdése első mondatának a következő módosítását javasolja �

/16. § �z Ftv. 75 . § (4) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép �/

"� jogorvoslati eljárás indításának joga kiterjed a felvételi [kérelmek elbírálásával
(beiratkozással) kapcsolatos] eljárás intézmény hatáskörébe tartozó cselekményeire és a
beiratkozási eljárásra is ."

Indokolás � Lásd a T/2930/75 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja
- a Gazdasági biz . támogatja
- az Ifjúsági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

29. Tóth Ferenc képviselő a törvényjavaslat 17. §-ában az Ftv. 82 . § (4) bekezdése
a) pontjának a következő módosítását javasolja �

/17 . § �z Ftv . 82. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki �/

"(4) � felsőoktatási intézmény a foglalkoztatási követelményrendszer tartalmának
meghatározása és alkalmazása során köteles megtartani a 9 . § (1)-(2) bekezdésében előírtakat .
�z alkalmazási feltételekben megnyilvánuló, illetve a foglalkoztatási jogviszony létesítését
megelőző eljárás során hátrányos megkülönböztetést jelent különösen a felsőoktatási
intézmény által előírt, vagy alkalmazott olyan szakmai feltétel, gyakorlati időre vonatkozó
követelmény, amely

a) a felsőoktatási intézménnyel korábban foglalkozatási jogviszonyban nem álló
személyek számára nem[,] vagy csak aránytalanul terhesebb módon, illetve

b) kizárólag az adott felsőoktatási intézmény szervezeti egységében

teljesíthető."

Indokolás � Lásd a T/2930/39 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja
- a Gazdasági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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30. Dr. Hoffmann Rózsa és dr. Pósán László, valamint dr. Pálinkás József
képviselő a törvényjavaslat 18. §-ában az Ftv. 93. § (3) bekezdésének
a következő módosítását javasolja �

/18. § �z Ftv. 93 . § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép �/

"(3) � tudományos kutatók foglalkoztatására egyebekben a 83 . §-ban, a 84. § (5)
bekezdésében, a 85.§-ban, a 86. § (2)-(3) bekezdésében, a 88 . §-ban és a 90. § (2)
bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az óraadó oktató helyett a
megbízásos kutatót kell érteni . [és] � felsőoktatási intézmény az általa kutatói munkakörben
foglalkoztatott személlyel további kutatási feladatra megbízási jogviszony t csak akkor [nem]
létesíthet[ő .] , ha a kutatási feladat nem esik a kutató munkaköri feladatainak körébe, és a
kutatás külső megbízás keretében valósul meg . � nem munkaköri feladatként végzett
kutatásra a kutatóval megbízási szerződést kell kötni . � tudományos segédmunkatárs
munkaköri cím nélkül, gyakornokként nem foglalkoztatható ."

Indokolás � Lásd a T/2930/7 . számú és a T/2930/67 . számú
módosító javaslat indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

31. Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, dr . Pósán László, Révész Máriusz,
dr. Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Potápi Árpád
képviselő a törvényjavaslat 18. §-ában az Ftv. 93. § (3) bekezdésének a következő
módosítását javasolja �

/18 . § �z Ftv. 93. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép �/

"(3) � tudományos kutatók foglalkoztatására egyebekben a 83 . §-ban, a 84. § (5)
bekezdésében, a 86 . § (2)-(3) bekezdésében, a 88 . §-ban és a 90. § (2) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az óraadó oktató helyett a megbízásos
kutatót kell érteni és a felsőoktatási intézmény az általa kutatói munkakörben foglalkoztatott
személlyel munkaköri feladatként végzett további kutatási feladatra megbízási jogviszony
nem létesíthet[ő] . Más költségvetési intézménnyel, gazdasági társasággal együttműködésben
megvalósuló, nem munkaköri feladatként végzett kutatásra a kutatóval megbízási szerződést
kell kötni ., � tudományos segédmunkatárs munkaköri cím nélkül, gyakornokként nem
foglalkoztatható ."

Indokolás � Lásd a T/2930/37. számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . támogatja
- a Gazdasági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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32 . Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Révész Máriusz,
dr. Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Potápi Árpád
képviselő a törvényjavaslat 18. §-ában az Ftv. 93 . § (3) bekezdésének a következő
módosítását javasolja �

/18 . § �z Ftv. 93 . § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép �/

"(3) � tudományos kutatók foglalkoztatására egyebekben a 83 . §-ban, a 84 . § (5)
bekezdésében, a 85.§-ban, a 86. § (2)-(3) bekezdésében, a 88 . §-ban és a 90. § (2)
bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az óraadó oktató helyett a
megbízásos kutatót kell érteni és kutatói munkakörben foglalkoztatott személlyel további
kutatási feladatra megbízási jogviszony nem létesíthető . � tudományos segédmunkatárs
munkaköri cím nélkül, gyakornokként nem foglalkoztatható ."

Indokolás � Lásd a T/2930/38. számú módosító javaslat
indokolását.

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

33 . Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Révész Máriusz,
dr. Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Potápi Árpád
képviselő a törvényjavaslat 19. §-ában az Ftv. 95 . § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezést javasolja �

/19. § �z Ftv. 95 . § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép �/

"[(3) � munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott tanár,
oktató, kutató oktatói igazolványa felmutatásával jogosult igénybe venni az oktatók
részére biztosított kedvezményeket . �z igazolvány közokirat . �z
igazolványnyomtatvány előállításához és forgalmazásához a miniszter engedélye
szükséges.]

(3) �zt, akit munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban oktatói, kutatói és
tanári munkakörben foglalkoztatnak, továbbá akit oktatói, kutatói és tanári munkakörből
helyeztek nyugállományba, megilleti az a jog, hog az állami szervek és a helyi
önkormányzatok által fenntartott könyvtárakat, múzeumokat és más kiállítótermeket
ingyenesen látogassa . E jogosultságot oktatói igazolvánnyal, illetve nyugdíjas esetén az utolsó
munkáltató által kiállított okirattal kell igazolni . �z okirat felmutatásával igazolhatja az oktató
azt is, hogy jogosult igénybe venni az oktatók részére biztosított más kedvezményeket . �z
igazolvány közokirat . �z igazolványnyomtatvány előállításához és forgalmazásához a
miniszter engedélye szükséges ."

Indokolás � Lásd a T/2930/36 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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34. Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert,
Révész Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László, Bencsik János és Potápi
Árpád képviselő a törvényjavaslat 20 . § (1) bekezdésében az Ftv. 107. § (3) bekezdésének a
következő módosítását javasolja �

/20 . § (1) �z Ftv. 107. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép �/

"(3) � regisztrációs központ hatósági ellenőrzést végez, az ennek során feltárt
szabálytalanság megszüntetése érdekében kezdeményezi a miniszternél, hogy gyakorolja a
105 . §-ban meghatározott jogkörét[, illetve végzéssel felügyeleti bírságot szab ki . �
felügyeleti bírság legkisebb összege ötvenezer forint, legmagasabb összege hárommillió
forintig terjedhet] ."

Indokolás � Lásd a T/2930/35 . számú módosító javaslat
indokolását.

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatta

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

35. Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Révész Máriusz,
dr. Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Potápi Árpád
képviselő a törvényjavaslat 21 . § (2) bekezdésében az Ftv . 114 . § (5) bekezdése második
mondatának a következő módosítását javasolja �

/(2) �z Ftv . 114. § (5) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés

"�z Országos Doktori Tanács [javaslatot tesz] határozza meg a doktori képzésre
biztosított államilag támogatott hallgatói létszámkeret felsőoktatási intézmények közötti
minőség- és teljesítményalapú elosztásának elveire ."

Indokolás � Lásd a T/2930/34 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet



36. Dr. Nsán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz,
dr. Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Potápi Árpád
képviselő a törvényjavaslat 22. §-ában az Ftv . 115. § (12) bekezdése a) pontja
ab) alpontjának a következő módosítását javasolja �

/22. § �z Ftv. 115. §-a (12) bekezdésének ab) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép �

[Állami felsőoktatási intézmény esetén a fenntartó a gazdasági tanács

a) javaslatára]/

"ab) hagyja jóvá a rektor munkaköri leírásának a[z] felsőoktatási intézmény
oktat[ói]ási, kutat[ói]ási feladat[októl] ainak irányításától és az abban való közreműködéstől
elkülönülő részét;"

Indokolás � Lásd a T/2930/33 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

37. Zsigó Róbert képviselő a törvényjavaslat 23 . §-ában az Ftv. 116 . §
(2) bekezdésének a következő módosítását javasolja �

/23 . § �z Ftv. 116 . § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép �/

"(2) � külföldi felsőoktatási intézményt a regisztrációs központ veszi nyilvántartásba,
és ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét megállapította, a külföldi
felsőoktatási intézménynek a működés megkezdéséhez szükséges engedélyt megadja . �
külföldi felsőoktatási intézmény - ha a székhelye szerinti állam előírásai szerint a
magyarországi képzésének minőségértékelésére nem került sor - a működési engedély iránti
kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles kezdeményezni a Magyar Felsőoktatási
�kkreditációs Bizottság állásfoglalását[,] arról, hogy az intézmény magyarországi képzési
tevékenysége megfelel-e a felsőoktatási intézményekkel szemben támasztott általános
feltételeknek. �z állásfoglalást - a külföldi felsőoktatási intézmény hozzájárulásával - a
regisztrációs központ honlapján közzéteszi. � működés megkezdéséhez szükséges engedély
kiadása megtagadható, ha a külföldi oklevél által tanúsított végzettségi szint[,] vagy
szakképzettség magyarországi elismerésére nincs lehetőség . � külföldi felsőoktatási
intézmények működése felett a miniszter gyakorolja a 105 . §-ban meghatározott jogkörét,
ennek keretei között - legalább nyolcévenként - kérheti, hogy igazolják az (1) bekezdésben
meghatározott feltételek fennállását ."

Indokolás � Lásd a T/2930/30 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . támogatja
- a Gazdasági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője evetért

- 21 -
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38. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 25. §-ában az Ftv. 121. §
(7) bekezdésének a következő módosításátjavasolja �

/25. § �z Ftv. 121 . § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép �/

"(7) Ha a felsőoktatási intézmény szellemi alkotás jogosultja, azt nem pénzbeli
hozzájárulásként gazdasági társaság tulajdonába adhatja, a szellemi alkotás üzleti célú
hasznosítása céljából hasznosítósára vállalkozást hozhat létre . �z e célra létrejövő
gazdasági társaságra egyebekben a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló
2004. évi CXXXIV. törvényt kell alkalmazni."

Indokolás � Lásd a T/2930/29 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . támogatta
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

39. Tatai-Tóth �ndrás, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr . Magda Sándor, Mohácsi
József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., dr. Jánosi György,
dr. Bakonyi Tibor és dr. Hajdu �ttila képviselő a törvényjavaslat 26 . § (1) bekezdésének
- az Ftv. 125 . § (1) bekezdése h) pontját érintően - az elhagyását javasolja �

"26. § [(1) �z Ftv.125. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki �

[�z államilag támogatott képzés keretében a hallgató által igénybe vehető
szolgáltatások a következők �]

„h) a magyar nyelv ismeretének hiánya esetén két féléves magyar nyelvi
képzésben való részvétel ."]"

Indokolás � Lásd a T/2930/76 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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40. Kuzma László képviselő a törvényjavaslat 26. § (1) bekezdésében az Ftv . 125 . §
(1) bekezdése h) pontjának a következő módosítását javasolja �

/26. § (1) �z Ftv. 125 . § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki �

[�z államilag támogatott képzés keretében a hallgató által igénybe vehető
szolgáltatások a következők �]/

"h) a magyar nyelv elégséges ismeretének hiánya esetén két féléves magyar nyelvi
képzésben való részvétel ."

Indokolás � Lásd a T/2930/28 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

41. Dr. Hoffmann Rózsa és dr. Nsán László, valamint dr. Pálinkás József
képviselő a törvényjavaslat 27 . §-ában az Ftv. 125/�. § (1) bekezdése második
mondatának a következő módosítását javasolja �

/27. § �z Ftv . 125/� . § (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő
rendelkezés lép �/

"� hátrányos helyzetű[, valamint - a bejelentkezés időpontjában -] hallgató képzési
hozzájárulás fizetésére nem köteles . � gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli
szabadságon lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben,
gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő hallgató képzési
hozzájárulás és költségtérítés fizetésére nem köteles ."

Indokolás � Lásd a T/2930/8 . számú és a T/2930/68 . számú
módosító javaslat indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- az Ifjúsági biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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42 . Borsos József, Soltész Miklós és Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat
27. §-ában az Ftv. 125/�. § (1) bekezdése második mondatának a következő módosítását
javasolja �

/27. § �z Ftv . 125/�. § (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő
rendelkezés lép �/

"� hátrányos helyzetű, valamint - a bejelentkezés időpontjában - gyermeke
gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben,
gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban
részesülő hallgató képzési hozzájárulás , valamint költségtérítés fizetésére nem köteles ."

Indokolás � Lásd a T/2930/11 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- az Ifjúsági biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

43. Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Révész Máriusz,
dr. Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Potápi Árpád
képviselő a törvényjavaslat 27 . §-ában az Ftv . 125/�. § (1) bekezdése második
mondatának a következő módosítását javasolja �

/27. § �z Ftv . 125/� . § (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő
rendelkezés lép �/

"� hátrányos helyzetű, valamint - a bejelentkezés időpontjában - gyermeke
gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben,
gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban
részesülő hallgató képzési hozzájárulás és költségtérítés fizetésére nem köteles ."

Indokolás � Lásd a T/2930/27. számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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44 . Dr. Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz,
dr. Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Potápi Árpád
képviselő a törvényjavaslat 28. §-ában az Ftv. 127. § (2) bekezdésének a következő
módosítását javasolja �

/28 . § �z Ftv. 127 . § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép �/

"(2) [�z éves költségvetésről szóló törvény állapítja meg a felsőoktatás
támogatását azzal, hogy annak mértéke - a katonai és rendvédelmi felsőoktatási
intézmények támogatását ide nem értve - nem lehet kevesebb, mint a 2007 . évi
költségvetésről szóló törvényben a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési
fejezetében a felsőoktatás támogatására megállapított támogatási összeg .] � költségvetés
az éves felsőoktatási támogatási összeget - az előző évi támogatáshoz képest - legalább a
költségvetés tervezésénél alkalmazott inflációs index mértékével növelten állapítja meg . �
Kormány az éves költségvetés és e törvény figyelembevételével meghatározza a felsőoktatási
intézmények működéséhez biztosított normatív támogatás rendszerét . � felsőoktatási
intézmény részére pályázati úton, valamint megállapodás alapján is adható támogatás ."

Indokolás � Lásd a T/2930/26 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

45. Dr. Hoffmann Rózsa és dr. Pósán László, valamint dr. Pálinkás József
képviselő a törvényjavaslat 28. §-ában az Ftv. 127. § (2) bekezdésének a következő
módosítását javasolja �

/28. § �z Ftv. 127. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép �/

"(2) � felsőoktatás költségvetési támogatását az e törvényben foglaltak figyelembe
vételével [�] az éves költségvetésről szóló törvény állapítja meg, [a felsőoktatás
támogatását azzal, hogy annak] Ennek adott évi mértéke - a katonai és rendvédelmi
felsőoktatási intézmények támogatását ide nem értve - nem lehet kevesebb, mint az előző
[2007.] évi költségvetésről szóló törvényben a felsőoktatásért felelős miniszter által vezetett
minisztérium költségvetési fejezetében a felsőoktatás támogatására megállapított támogatási
összegnek[. � költségvetés az éves felsőoktatási támogatási összeget - az előző évi
támogatáshoz képest - legalább] a költségvetés tervezésénél alkalmazott inflációs index és a
GDP növekedési index felének mértékével [növelten állapítja meg] növelt összeg . �
Kormány az éves költségvetés és e törvény figyelembevételével meghatározza a felsőoktatási
intézmények működéséhez biztosított normatív támogatás rendszerét . � felsőoktatási
intézmény részére pályázati úton, valamint megállapodás alapján is adható támogatás ."

Indokolás � Lásd a T/2930/9 . számú és a T/2930/69 . számú
módosító javaslat indokolását .
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� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

46. Tatai-Tóth �ndrás és Deák Istvánné képviselő a törvényjavaslat 28. §-ában az
Ftv. 127. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja �

/28. § �z Ftv. 127. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép �/

"(2) �z éves költségvetésről szóló törvény állapítja meg a felsőoktatás támogatását
azzal, hogy annak mértéke - a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények támogatását
ide nem értve - nem lehet kevesebb, mint a 2007 . évi költségvetésről szóló törvényben a
miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében a felsőoktatás támogatására
megállapított támogatási összeg . Ezen belül az állami, az egyházi és a magán felsőoktatási
intézmények részére nyújtott támogatások arányának meg kell egyeznie az államilag
támogatott hallgatók arányával . � költségvetés az éves felsőoktatási támogatási összeget - az
előző évi támogatáshoz képest - legalább a költségvetés tervezésénél alkalmazott inflációs
index mértékével növelten állapítja meg . � Kormány meghatározza a felsőoktatási
intézmények működéséhez biztosított normatív támogatás rendszerét . � felsőoktatási
intézmény részére pályázati úton, valamint megállapodás alapján is adható támogatás ."

Indokolás � Lásd a T/2930/77 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

47. Dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, dr . Pósán László, Révész Máriusz,
dr. Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Potápi Árpád
képviselő a törvényjavaslat 29. § (1) bekezdésében az Ftv . 129 . § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezést javasolja �

/29. § (1) �z Ftv. 129. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép �/

"[„(3) � hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatás

a) a hallgatói ösztöndíj-támogatás megállapításához rendelkezésre álló
normatíva,

b) a kollégiumi, diákotthoni támogatás megállapításához rendelkezésre
normatíva,

á1ló
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c) a lakhatási támogatáshoz rendelkezésre á11ó normatíva,

d) a doktorandusi ösztöndíj normatívája,

e) a tankönyv- és jegyzettámogatásra, sport- és kulturális tevékenységre
fordítható normatíva,

f) a köztársasági ösztöndíj megállapításához rendelkezésre álló normatíva .

�z a)-f) pontban foglaltak szerint a költségvetésről szóló törvényben egy főre
meghatározott támogatási összegeket évente az előző évre megállapított összeg alapul
vételével kell megállapítani, azzal, hogy összegük nem lehet kisebb, mint a 2007. évi
költségvetésről szóló törvényben megállapított ugyanilyen célú normatíva összege."]

„(2) �z éves költségvetésről szóló törvény állapítja meg azt az összeget, amelynek
figyelembevételével, az e törvényben foglaltak szerint a Kormány meghatározza a
felsőoktatási intézmények működéséhez biztosított normatív támogatás rendszerét . �
felsőoktatási intézmény részére pályázati úton, valamint megállapodás alapión is adható
támogatás,

(3) � hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatás összegét oly módon kell
meghatározni, hogy

a) a hallgatói ösztöndíj-támogatás megállapításához rendelkezésre álló, tíz hónapra
számított összege érintett hallgatónként nem lehet kevesebb, mint a költségvetési évet
megelőző második évre számított és a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban � KSH)
által közzétett nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset nulla egész nyolctizedszerese,

b) a kollégiumi támogatás megállapításához rendelkezésre álló, tíz hónapra számított
összege érintett hallgatónként nem lehet kevesebb, mint a költségvetési évet megelőző
második évre számított és a KSH által közzétett nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset
nulla egész nyolctizedszerese,

c) a lakhatási támogatáshoz rendelkezésre álló tíz hónapra számított összege érintett
hallgatónként nem lehet kevesebb, mint a költségvetési évet megelőző második évre számított
és a KSH által közzétett nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset nulla egész
négytizedszerese,

d) a doktorandusi ösztöndíj tizenkét hónapra számított összege nem lehet kevesebb,
mint a költségvetési évet megelőző második évre számított és a KSH által közzétett
nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset hét egész öttizedszerese,

e) a tankönyv- és jegyzettámogatásra, sport- és kulturális tevékenységre fordítható
összeg nem lehet kevesebb, mint a költségvetési évet megelőző második évre számított és a
KSH által közzétett nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset nulla egész nyolcszázadszorosa,

f) a köztársasági ösztöndíj megállapításához rendelkezésre álló tíz hónapra számított
összege, érintett hallgatónként nem lehet kevesebb, mint a költségvetési évet megelőző
második évre számított és a KSH által közzétett nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset két
egész háromtizedszerese .""

Indokolás � Lásd a T/2930/25 . számú módosító javaslat
indokolását.
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� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

48. Dr. Pálinkás József, dr. Hoffmann Rózsa és dr . Pósán László, valamint
Kuzma László, dr. Pálinkás József, dr . Pósán László, Zsigó Róbert, Révész Máriusz,
Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Bencsik János és Potápi Árpád képviselő a törvényjavaslat
29 . § (1) bekezdésében az Ftv. 129 . § (3) bekezdése befejező mondatának a következő
módosítását javasolja �

/29. § (1) �z Ftv. 129. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép �/

"�z a)-f) pontban foglaltak szerint a költségvetésről szóló törvényben egy főre
meghatározott támogatási összegeket évente az előző évre megállapított összeg alapul
vételével kell megállapítani, azzal, hogy összegük nem lehet kisebb, mint az előző [2007.] évi
költségvetésről szóló törvényben megállapított ugyanilyen célú normatíva összeglejének a
költségvetés tervezésénél alkalmazott inflációs index és a GDP növekedési index felének
mértékével növelt összege."

Indokolás� Lásd a T12930110. számú és a T12930157 . számú
módosító javaslat indokolását.

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

49. Zsigó Róbert, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész Máriusz,
dr. Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Potápi Árpád
képviselő a törvényjavaslat 29 . § (2) bekezdésének - az Ftv. 129 . § (8) bekezdését érintően
- az elhagyását javasolja �

"[(2) �z Ftv. 129. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki �

„(8) � hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatások körében a hallgatói
ösztöndíj-támogatás, a lakhatási támogatás, valamint tankönyv- és jegyzettámogatásra,
sport- és kulturális tevékenységre biztosított intézményi előirányzatokat
kormányrendeletben meghatározott módon összevonva használja fel a felsőoktatási
intézmény."j"

Indokolás � Lásd a T/2930/24 . számú módosító javaslat
indokolását.
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� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- az Ifjúsági biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

50. Tatai-Tóth �ndrás, dr . Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr . Magda Sándor, Mohácsi
József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., dr. Jánosi György,
dr. Bakonyi Tibor és dr. Hajdu �ttila képviselő a törvényjavaslat 30. §-ában
az Ftv. 133/�. §-át új (7) bekezdéssel javasolja kiegészíteni �

/30 . § �z Ftv. a következő 133/�. §-sal egészül ki �/

"(7) � fenntartó kezdeményezésére a nem állami felsőoktatási intézmények központi
költségvetési támogatására megállapodást kell kötni a felsőoktatási intézmény fenntartója és
az Állam között. � megállapodás tartalmazza a felsőoktatási intézmény által meghatározott
hároméves időszakra vállalt teljesítménykövetelményeket, továbbá az állandó jellegű
támogatási részeket, valamint a változó elemű támogatások megállapításának jogcímeit . �
változó elemű támogatás évenkénti elszámolási kötelezettséggel kerül meghatározásra. �
megállapodásra értelemszerűen alkalmazni kell e § (2)-(6) bekezdéseiben foglaltakat ."

Indokolás � Lásd a T/2930/78. számú módosító javaslat
indokolását.

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

51 . Tatai-Tóth �ndrás, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr . Magda Sándor, Mohácsi
József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., dr. Jánosi György,
dr. Bakonyi Tibor és dr. Hajdu �ttila képviselő a törvényjavaslat 30. §-ában
az Ftv. 133/�. §-át új (7) bekezdéssel javasolja kiegészíteni �

/30. § �z Ftv. a következő 133/�. §-sal egészül ki �/

"(7) � nem állami felsőoktatási intézmények központi költségvetési támogatására -az
(1) bekezdésben meghatározott feltételekkel, a (2) bekezdés a) pontját, illetve a (6) bekezdés
első mondatát kivéve, a nem állami felsőoktatási intézmény fenntartójának
kezdeményezésére-ugyancsak köthető három éves megállapodás ."

Indokolás � Lásd a T/2930/79 . számú módosító javaslat
indokolását .
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� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

52. Bencsik János képviselő a törvényjavaslat 30. §-ában az Ftv. 133/�. §-át
új (8) bekezdéssel javasolja kiegészíteni �

/30. § �z Ftv. a következő 133/�. §-sal egészül ki�/

"(8) � nem állami felsőoktatási intézmények központi költségvetési támogatására -az
(1) bekezdésben meghatározott feltételekkel, a (2) bekezdés b) pontját, illetve a (7) bekezdés
utolsó mondatát kivéve, a nem állami felsőoktatási intézmény fenntartójának
kezdeményezésére- ugyancsak köthető három éves keret megállapodás ."

Indokolás � Lásd a T/2930/17 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

53 . Dr. Nsán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz,
dr. Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Potápi Árpád
képviselő a törvényjavaslat 30. §-ának - az Ftv. 133/�. §-át érintően - az elhagyását
javasolja �

/30. § �z Ftv. a következő 133/�. §-sal egészül ki�/

"133/�. § [(1) �z állami felsőoktatási intézmények központi költségvetési
támogatására három éves fenntartói megállapodást kell kötni az állami felsőoktatási
intézmény és a fenntartó [7 . § (4) bekezdés] között. � fenntartói megállapodás
tartalmazza a felsőoktatási intézmény által meghatározott hároméves időszakra vállalt
teljesítménykövetelményeket, továbbá az állandó jellegű támogatási részeket, valamint a
változó jellegű támogatások megállapításának jogcímeit . � változó elemű támogatás
évenkénti elszámolási kötelezettséggel kerül meghatározásra .

(2) � fenntartói megállapodásban rögzített állandó jellegű támogatás elemei a
következők �

a) a fenntartói normatíva, [132 . §]

b) beruházásokkal összefüggő szolgáltatás vásárlásához biztosított minisztériumi
hozzájárulás,
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c) a normatívákhoz nem köthető intézményi feladattámogatások.

(3) � változó jellegű támogatások a következők �

a) hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatások [129 . § (1)-(3) bekezdés],

b) képzési támogatás [130 . §],

c) az intézmény működését támogató tudományos normatíva [131 .
bekezdés],

d) közoktatási feladatellátás támogatása,

e) az egyes speciális feladatokhoz nyújtott támogatás.

(4) � teljesítménykövetelményeket az intézményi fejlesztési terv alapján az
oktatás, a kutatás, a gazdálkodás (pénzügyi egyensúly fenntartása, illetve megteremtése,
kapacitások kihasználtsága, az államilag támogatott hallgatói létszámon belüli
részesedés megtartása), az irányítási, szervezeti hatékonyság; más hazai és külföldi
felsőoktatási intézményekkel, továbbá társadalmi és gazdasági szereplőkkel folytatott
nemzetközi, regionális együttműködés bontásban, az adott területre jellemző
mutatókkal kell meghatározni .

Indokolás� Lásd a T/2930/23 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

§ (1)

(5) � 115. § szerinti fenntartói értékelés, vizsgálat és ellenőrzés kiterjed a
fenntartói megállapodásban foglaltak időarányos teljesítésére is .

(6) � fenntartói megállapodás, illetve az abban vállalt teljesítménykövetelmények
nem, vagy nem megfelelő teljesülése esetén a fenntartó jogosult a 36 . § (10) bekezdés
szeríntí intézkedéssel is élni . Ha a fenntartói megállapodásban foglaltak teljesítését a
felek vitatják, azt - ilyen irányú kezdeményezés esetén, a 115. §-ban meghatározott
eljárás keretében - a bíróság állapítja meg."]"

Megjegyzés� � módosító javaslat támogatása esetén a felvezető szöveg is elhagyandó .
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54 . Dr. Hoffmann Rózsa, dr. Lanczendorfer Erzsébet és Soltész Miklós képviselő
a törvényjavaslat 30. §-ában az Ftv. 133/�. § (1) bekezdésének a következő módositását
javasolja�

/30. § �z Ftv. a következő 133/� . §-sal egészül ki �!

"133/� . § (1) �z állami felsőoktatási intézmények és a 139. ~(5)-(6)bekezdésében
meghatározott egyházi felsőoktatási intézmények központi költségvetési támogatására három
éves fenntartói megállapodást kell kötni az állami felsőoktatási intézmény , valamint a 139 . ~
(5)-(6) bekezdésében meghatározott egyházi felsőoktatási intézmények és a fenntartó [7 . § (4)
bekezdés] között. � fenntartói megállapodás tartalmazza a felsőoktatási intézmény által
meghatározott hároméves időszakra vállalt teljesítménykövetelményeket, továbbá az állandó
jellegű támogatási részeket, valamint a változó jellegű támogatások megállapításának
jogcímeit. � változó elemű támogatás évenkénti elszámolási kötelezettséggel kerül
meghatározásra."

Indokolás � Lásd a T/2930/32 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

55. Dr. Nsán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz,
dr. Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Potápi Árpád
képviselő a törvényjavaslat 31 . §-ában az Ftv. 135. § (3) bekezdésének a következő
módositását javasolja�

/31 . § �z Ftv. 135 . § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép �/

"(3) [� kockázatfedezeti alap támogatást nyújthat a felsőoktatási intézmény
fejlesztéséhez, beruházáshoz, felújításához.] � kockázatfedezeti alapból nyújtott támogatás
lehet� részben vagy egészben visszatérítendő támogatás, kamatmentes támogatás,
kedvezményes kamatozású támogatás, üzleti alapon nyújtott támogatás ."

Indokolás � Lásd a T/2930/22 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet



56. Tatai-Tóth �ndrás, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr . Magda Sándor, Mohácsi
József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., dr. Jánosi György,
dr. Bakonyi Tibor és dr . Hajdu �ttila képviselő a törvényjavaslat 34. §-ában az
Ftv. 139/C. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja �

/34 . § �z Ftv. a 139. §-t követően a következő címmel és 139/� .-139/C. §-sal egészül
ki �
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„� KÖZH�SZNÚ SZERVEZETKÉNT MŰKÖDŐ FELSŐOKT�TÁSI
INTÉZMÉNYEKRE VON�TKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK/

"(2) � közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézmény működése nyilvános,
a szenátus ülései - ha törvény eltérően nem rendelkezik - nyilvánosak . � nyilvánosság az
intézmény szabályzatában foglaltak szerint korlátozható, ha az a személyiségi jogokat, az
intézmény vállalkozási (nem közhasznú) tevékenységével kapcsolatos üzleti titkokat, illetve a
szellemi alkotásokhoz fűződő jogos érdekeket veszélyezteti vagy sérti ."

Indokolás � Lásd a T/2930/80 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja
- a Gazdasági biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

57. Révész Máriusz, dr . Pálinkás József, dr. Nsán László, Zsigó Róbert,
dr. Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Potápi Árpád
képviselő a törvényjavaslat 35. §-ában az Ftv. 145. § (2) bekezdésének a következő
módosítását javasolja �

/35. § �z Ftv. 145 . §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép �/

"(2) � pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató
hallgatók a közoktatási intézményben vesznek részt gyakorlati felkészítésben . Ha a
közoktatási intézményt a felsőoktatási intézmény tartja fenn, az részben vagy egészében
gyakorló közoktatási intézményként működhet. � gyakorló közoktatási intézményt a
felsőoktatási intézmény a közoktatásról szóló törvény alapján intézményalapításra jogosulttal
közösen is fenntarthatja . Gyakorló közoktatási intézményként működhet az egyházi jogi
személy által fenntartott közoktatási intézmény, amennyiben az egyházi jogi személy által
fenntartott felsőoktatási intézmény pedagógusképzési tevékenységet is folytat . � hallgatók
gyakorlati felkészítése megvalósítható - megállapodás alapján - bármelyik közoktatási
intézményben . � gyakorló közoktatási intézmények által ellátott közoktatási feladatok után
[- az oktatásért felelős miniszterrel kötött megállapodás esetén -] az éves költségvetésről
szóló törvényben meghatározottak szerint a helyi önkormányzatok részére biztosított normatív
hozzájárulások kétszerese vehető igénybe ."

Indokolás � Lásd a T/2930/21 . számú módosító javaslat
indokolását .



� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja
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- az Előterjesztő képviselője egyetért

58. Borsos József, Soltész Miklós, Hirt Ferenc, Cseresnyés Péter és Bernáth Ildikó
képviselő a törvényjavaslat 36. § (2) bekezdésében az Ftv. 147 . § 8, pontjának a következő
módosítását javasolja �

/(2) �z Ftv . 147 . § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép �

[E törvény alkalmazásában �]/

"8 . fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező) � az a hallgató (jelentkező), [aki testi,
érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, megismerés és viselkedés fejlődési
rendellenességű,] akinek bármely alapvető emberi jogának gyakorlásához - így különösen a
szabad mozgáshoz, az önálló életvitelhez vagy munkavállaláshoz - szükséges valamely
funkcionális képességének - veleszületett vagy sérülés, betegség következtében szerzett -
fizikai, mentális vagy tanulásbeli tartós illetve maradandó korlátozottsága áll fenn,"

Indokolás � Lásd a T/2930/13 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- az Ifjúsági biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

59. Borsos József, Soltész Miklós és Bernáth Ildikó képviselő a törvényjavaslat
36 . § (3) bekezdésében az Ftv. 147 . § 10. pontjának a következő módosítását javasolja �

/(3) �z Ftv . 147 . § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép �

[E törvény alkalmazásában �]/

"10. hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező) � az a beiratkozás időpontjában
huszonötödik életévét be nem töltött hallgató (jelentkező), akit [középfokú tanulmányai
során] korábban családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, vagy
aki állami gondozott volt, illetve akit tartós nevelésbe vettek, illetve aki után rendszeres
gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult[, vagy állami gondozott] volt, vagy a beiratkozáskor, regisztráláskor ő maga vagy a
vele egy háztartásban élő testvére, gyermeke, házastársa rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult ."

Indokolás � Lásd a T/2930/12 . számú módosító javaslat
indokolását .
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� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- az Ifjúsági biz, nem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

60. Pánczél Károly, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész
Máriusz, dr. Hoffmann Rózsa, Tóth Ferenc, Kuzma László és Potápi Árpád képviselő a
törvényjavaslat 36. § (3)-(4) bekezdéseinek a következő módosítását javasolja �

"(3) �z Ftv. 147. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép �

[E törvény alkalmazásában �]

„10. hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező) � az a [beiratkozás időpontjában
huszonötödik életévét be nem töltött] hallgató (jelentkező), 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,"

(4) �z Ftv. 147. §-a a következő 10/�. ponttal egészül ki �

[E törvény alkalmazásában �]

„10/�. halmozottan hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező)� az a hátrányos helyzetű
hallgató (jelentkező), akinek [a tankötelessé válásának időpontjában] törvényes
felügyeletét ellátó szülője, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat szerint - a tárgyévet
megelőző három évben legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, valamint az,
akit tartós nevelésbe vettek ;""

Indokolás � Lásd a T/2930/20. számú módosító javaslat
indokolását.

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- az Ifjúsági biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

61 . Borsos József, Hirt Ferenc, Soltész Miklós, dr . Hoffmann Rózsa és Bernáth
Ildikó képviselő a törvényjavaslat 36 . § (4) bekezdésének - az Ftv. 147 . § 10/�. pontját
érintően - az elhagyását javasolja �

"[(4) �z Ftv. 147. §-a a következő 10/�. ponttal egészül ki �

[E törvény alkalmazásában �]
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„10/�. halmozottan hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező) � az a hátrányos
helyzetű hallgató (jelentkező), akinek a tankötelessé válásának időpontjában törvényes
felügyeletét ellátó szülője, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat szerint - legfeljebb
alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, valamint az, akit tartós nevelésbe vettek ;"]"

Indokolás � Lásd a T12930131 . számú módosító javaslat
indokolását.

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

62. Tatai-Tóth �ndrás, dr . Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr . Magda Sándor, Mohácsi
József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., dr. Jánosi György,
dr. Bakonyi Tibor és dr . Hajdu �ttila képviselő a törvényjavaslat 37. § (1) bekezdésének
a következő módosítását javasolja �

"37. § (1) �z Ftv . 1 . és 2. számú melléklete helyébe e törvény melléklete lép ."

T/2930/91 . sz .
Megjegyzés � Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 81 . pontjában ismertetett

javaslattal .

Indokolás � Lásd a T/2930/81 . számú módosító javaslat
indokolását.

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

63 . Dr. Nsán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz,
dr. Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Potápi Árpád
képviselő a törvényjavaslat 37. § (2) bekezdésének - az Ftv. 3. számú melléklete 1 . pontját
érintően - az elhagyását javasolja �

/(2) �z Ftv . 3 . számú mellékletének 1 .-2 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép �/

"[1 . � számítási alap (1) az éves költségvetésről szóló törvényben a miniszter által
vezetett minisztérium költségvetési fejezetében a felsőoktatás támogatására
megállapított támogatási összeg figyelembe vételével a Kormány rendeletében
meghatározott összeg .]"
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Megjegyzés � � módosító javaslat támogatása esetén a felvezető szöveg is módosítandó �
„(2) �z Ftv. 3. számú mellékletének [1 .-]2 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép �"

Indokolás� Lásd a T/2930/19 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egvet

64. Dr. Pó in László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz,
dr. Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Potápi Árpád,
valamint Tatai-Tóth �ndrás, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr . Magda Sándor, Mohácsi
József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Jánosi György,
dr. Bakonyi Tibor és dr. Hajdu �ttila képviselő a törvényjavaslat 37. § (3) bekezdésének -
az Ftv. 3. számú melléklete 4. pontját érintően - az elhagyását javasolja �

"[(3) �z Ftv. 3. számú melléklete a következő 4 . ponttal egészül ki �

„4. � képzési normatíva összegének megállapításához rendelt szorzószámok az
éves költségvetésben rendelkezésre álló források figyelembevételével a Kormány
rendeletében meghatározott módon tíz százalékkal növekedhet vagy csökkenhet.']"

Indokolás � Lásd a T/2930/18 . számú és a T/2930/82 . számú
módosító javaslat indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja
- a Gazdasági biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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65. Tatai-Tóth �ndrás, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr . Magda Sándor, Mohácsi
József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., dr. Jánosi György,
dr. Bakonyi Tibor és dr . Hajdu �ttila képviselő a törvényjavaslat 38 . § (3) bekezdése
a) pontjának a következő módosítását javasolja �

/(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/

"a) [az Ftv. 16. §-a (1) bekezdésének „az intézmény szervezeti tagolásának elveit,"
szövegrésze helyébe „a regionális központot, az intézmény szervezeti tagolását,"
szövegrész,] az Ftv. 23 . § (3) bekezdés felvezető szövegének az „intézménybe felvehető
maximális hallgatói létszám" szövegrésze helyébe az „intézmény maximális hallgatói
létszáma" szövegrész, az Ftv. 39 . § (4) bekezdésének „intézménnyel hallgatói jogviszonyt
létesíthet" szövegrésze helyébe az „intézménnyel - a felvételi döntés évében - hallgatói
jogviszonyt létesíthet" szövegrész, az Ftv . 62. § (5) bekezdésének „az oklevél tulajdonosának
nevét, születésének helyét" szövegrész helyébe „az oklevél tulajdonosának nevét, születési
nevét, születésének helyét" szövegrész, az Ftv . 68. § (2) bekezdésének „tudományág"
szövegrésze helyébe a „tudományterület" szövegrész, az Ftv . 107. § (2) bekezdésében „a
nyilvántartásban" szövegrész helyébe „a nyilvántartásában" szövegrész, „a nyilvántartásból"
szövegrész helyébe „a nyilvántartásából" szövegrész, az Ftv . 117. § (4) bekezdésének
„folytathat magyar vagy külföldi, illetve közös oklevél kiállításához" szövegrésze helyébe
„folytathat magyar és külföldi, vagy közös oklevél kiállításához" szövegrész, az Ftv . 119. §
(1) bekezdésének „az elismerési törvény" szövegrésze helyébe "a külföldi bizonyítványok és
oklevelek elismeréséről szóló 2001 . évi C. törvény (a továbbiakban � elismerési törvény)"
szövegrész, az Ftv . 120. § (3) bekezdésének az „előirányzat-maradványt és pénzmaradványt"
szövegrésze helyébe az „előirányzat-maradványt vagy pénzmaradványt" szövegrész, az Ftv .
124. §-ának „100. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontját" szövegrésze helyébe a „100 . §-a (1)
bekezdésének c) pontját" szövegrész, az Ftv . 126. § (1) bekezdésének „a (3) bekezdésben
meghatározott" szövegrésze helyébe „a (3)-(4) bekezdésben meghatározott" szövegrész, az
Ftv. 137. § (1) bekezdésének,jogi személy kivételével" szövegrésze helyébe a jogi személy
által fenntartott felsőoktatási intézmény kivételével" szövegrész", az Ftv . 144. § (4)
bekezdésének „egy művészeti ágban" szövegrésze helyébe az „egy tudományterületen"
szövegrész, az Ftv. 144. § (5) bekezdésének „a művészeti ágban" szövegrésze helyébe „a
képzési területen" szövegrész, az Ftv . 153 . § (1) bekezdés 7 . pontjának „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],"
szövegrésze helyébe a „kérdéseket, a felsőoktatási intézmények által kötelezően használt
nyomtatványok tartalmi és formai követelményeit, 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]," szövegrész, az Ftv . 153 . § (1)
bekezdés 11 . pont „kapcsolatos elveket" szövegrésze helyébe a „kapcsolatos elveket, az
előnyben részesítési szempontokat és eljárási szabályokat" szövegrész lép,"

Indokolás� Lásd a T/2930/87. számú módosító javaslat
indokolását.

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági bíz. nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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66 . Tatai-Tóth �ndrás, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr . Magda Sándor, Mohácsi
József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., dr. Jánosi György,
dr. Bakonyi Tibor és dr . Hajdu �ttila képviselő a törvényjavaslat 38 . § (3) bekezdése
a) pontjának a következő módosítását javasolja �

/(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/

"a) az Ftv. 16. §-a (1) bekezdésének „az intézmény szervezeti tagolásának elveit,"
szövegrésze helyébe „a regionális központot, az intézmény szervezeti tagolását," szövegrész,
az Ftv. 23. § (3) bekezdés felvezető szövegének az „intézménybe felvehető maximális
hallgatói létszám" szövegrésze helyébe az „intézmény maximális hallgatói létszáma"
szövegrész, az Ftv. 39. § (4) bekezdésének „intézménnyel hallgatói jogviszonyt létesíthet"
szövegrésze helyébe az „intézménnyel - a felvételi döntés évében - hallgatói jogviszonyt
létesíthet" szövegrész, az Ftv . 62. § (5) bekezdésének „az oklevél tulajdonosának nevét,
születésének helyét" szövegrész helyébe „az oklevél tulajdonosának nevét, születési nevét,
születésének helyét" szövegrész, az Ftv. 68. § (2) bekezdésének „tudományág" szövegrésze
helyébe a „tudományterület" szövegrész, az Ftv . 107. § (2) bekezdésében „a nyilvántartásban"
szövegrész helyébe „a nyilvántartásában" szövegrész, „a nyilvántartásból" szövegrész helyébe
„a nyilvántartásából" szövegrész, az Ftv . 117. § (4) bekezdésének „folytathat magyar vagy
külföldi, illetve közös oklevél kiállításához" szövegrésze helyébe „folytathat magyar és
külföldi, vagy közös oklevél kiállításához" szövegrész, az Ftv . 119 . § (1) bekezdésének „az
elismerési törvény" szövegrésze helyébe "a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismeréséről szóló 2001 . évi C. törvény (a továbbiakban � elismerési törvény)" szövegrész, az
Ftv. 120. § (3) bekezdésének az „előirányzat-maradványt és pénzmaradványt" szövegrésze
helyébe az „előirányzat-maradványt vagy pénzmaradványt" szövegrész, az Ftv . 124. §-ának
„100. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontját" szövegrésze helyébe a „100 . §-a (1)
bekezdésének c) pontját" szövegrész, az Ftv . 126. § (1) bekezdésének „a (3) bekezdésben
meghatározott" szövegrésze helyébe „a (3)-(4) bekezdésben meghatározott" szövegrész, az
Ftv. 137. § (1) bekezdésének ,jogi személy kivételével" szövegrésze helyébe a jogi személy
által fenntartott felsőoktatási intézmény kivételével" szövegrész", (2) bekezdésének első
mondatában „� magán felsőoktatási intézmények a 88 . § (1) bekezdésében" szövegrésze
helyébe „� magán felsőoktatási intézmények a 28. §-ában -közhasznú szervezetként működő
intézmények az e törvény139/C.§-ában írtakra is figyelemmel -,a 88 . § (1) bekezdésében az
Ftv. 144. § (4) bekezdésének „egy művészeti ágban" szövegrésze helyébe az „egy
tudományterületen" szövegrész, az Ftv . 144. § (5) bekezdésének „a művészeti ágban"
szövegrésze helyébe „a képzési területen" szövegrész, az Ftv . 153 . § (1) bekezdés 7 .
pontjának „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]," szövegrésze helyébe a „kérdéseket, a felsőoktatási
intézmények által kötelezően használt nyomtatványok tartalmi és formai követelményeit, 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],"
szövegrész, az Ftv . 153 . § (1) bekezdés 11 . pont „kapcsolatos elveket" szövegrésze helyébe a
„kapcsolatos elveket, az előnyben részesítési szempontokat és eljárási szabályokat"
szövegrész lép,"

Indokolás� Lásd a T/2930/85 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � az Oktatási biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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67. Pánczél Károly, dr . Pálinkás József, dr . Nsán László, Zsigó Róbert, Révész
Máriusz, dr. Hoffmann Rózsa, Tóth Ferenc, Kuzma László és Potápi Árpád, valamint
Tatai-Tóth �ndrás, dr . Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák
Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó
Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Jánosi György, dr. Bakonyi Tibor és dr. Hajdu �ttila
képviselő a törvényjavaslat 38. § (3) bekezdése b) pontjának a következő módosítását
javasolja �

/(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/

"b) hatályát veszti az Ftv . 12. § (2) bekezdésének „ vagy művészeti ágban,"
szövegrésze, az Ftv . 16 . § (1) bekezdésének „művészeti ágakat," szövegrésze, az Ftv. 18 . § (3)
bekezdésének ,,, két tudományágban vagy egy művészeti ágban" szövegrésze, az Ftv . 27. §
(6) bekezdés e) pontjának a „költségvetési" szövegrésze, az Ftv . 33. § (4) bekezdése, az Ftv.
54. § (1) bekezdésének „felvehető" szövegrésze, az Ftv . 67. § (1) bekezdésének a ,,,vagy
művészeti ágban" szövegrésze, az Ftv . 68 . § (5) bekezdés c) pontjának „a művészeti ág
sajátosságainak megfelelő" szövegrésze, az [Ftv. 84. § (5) bekezdésének „legfeljebb kettő"
szövegrésze], az Ftv. 106. § (7) bekezdésének „és a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismeréséért felelős szerv", az Ftv. 107. § (5) bekezdése, az Ftv . 111 . § (8) bekezdésének
harmadik mondata, az Ftv. 113 . § (6) bekezdése, valamint (8) bekezdésének ,,, továbbá a
szakértői névjegyzék összeállításának rendjét" szövegrésze, az Ftv . 117. § (1) bekezdésének
„a miniszter engedélyével" szövegrésze és (2) bekezdése, az Ftv . 123 . § (2) és (3) bekezdése,
az Ftv. 147 . § 14. pontjának ,,, művészeti ágban" szövegrésze, az Ftv . 153. § (1) bekezdés 7 .
pontjának „a felsőoktatási intézmények iratkezelésével," szövegrésze, az Ftv . 153 . § (1)
bekezdés 19. pontjának „111 . § (8) bekezdés," szövegrésze, valamint 20 . pontjának „123 . §
(2) bekezdés" szövegrésze, az Ftv . 153. § (1) bekezdés 22 . pontja."

Indokolás � Lásd a T/2930/58 . számú és a T/2930/84 . számú
módosító javaslat indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . támogatia
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

68. Tatai-Tóth �ndrás, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr . Magda Sándor, Mohácsi
József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., dr. Jánosi György,
dr. Bakonyi Tibor és dr . Hajdu �ttila képviselő a törvényjavaslat 38 . § (3) bekezdése b)
pontjának a következő módosítását javasolja �

/(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/

"b) hatályát veszti az Ftv . 12 . § (2) bekezdésének „ vagy művészeti ágban,"
szövegrésze, az Ftv . 16. § (1) bekezdésének „művészeti ágakat," szövegrésze, az Ftv . 18 . § (3)
bekezdésének ,,, két tudományágban vagy egy művészeti ágban" szövegrésze, az Ftv . 27. §
(6) bekezdés e) pontjának a „költségvetési" szövegrésze, az Ftv . 33. § (4) bekezdése, az Ftv .
54. § (1) bekezdésének „felvehető" szövegrésze, az Ftv . 67. § (1) bekezdésének a ,,,vagy
művészeti ágban" szövegrésze, az Ftv . 68. § (5) bekezdés c) pontjának „a művészeti ág
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sajátosságainak megfelelő" szövegrésze, az Ftv . 84 . § (5) bekezdésének „legfeljebb kettő"
szövegrésze, az Ftv . 106. § (7) bekezdésének „és a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismeréséért felelős szerv", az Ftv . 107. § (5) bekezdése, az Ftv. 109. § (1) bekezdésének b)
pontja, az Ftv. 111 . § (8) bekezdésének harmadik mondata, az Ftv . 113 . § (6) bekezdése,
valamint (8) bekezdésének ,,, továbbá a szakértői névjegyzék összeállításának rendjét"
szövegrésze, az Ftv . 117. § (1) bekezdésének „a miniszter engedélyével" szövegrésze és (2)
bekezdése, az Ftv. 123. § (2) és (3) bekezdése, az Ftv. 147. § 14. pontjának ,,, művészeti
ágban" szövegrésze, az Ftv. 153. § (1) bekezdés 7 . pontjának „a felsőoktatási intézmények
iratkezelésével," szövegrésze, az Ftv. 153. § (1) bekezdés 19. pontjának „111 . § (8)
bekezdés," szövegrésze, valamint 20 . pontjának „123. § (2) bekezdés" szövegrésze, az Ftv .
153. § (1) bekezdés 22 . pontja."

Indokolás � Lásd a T/2930/83 . számú módosító javaslat
indokolását.

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

69. Tatai-Tóth �ndrás, dr . Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, Mohácsi József, Rónavölgyi
Endrévé, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., dr. Jánosi György, dr . Bakonyi Tibor és dr.
Hajdu

	

�ttila

	

képviselő

	

a

	

törvényjavaslat

	

38.

	

§

	

(3)

	

bekezdését
új c) ponttal javasolja kiegészíteni �

"c) az Ftv . 84 . $ (5) bekezdésének „legfeljebb kettő" szövegrész helyébe
„a legfeljebb másfél" szövegrész, az „egy felsőoktatási intézményben" szövegrész helyébe
„teljes munkaidőben foglalkoztatottként legfeljebb egy felsőoktatási intézményben, illetve
további legfeljebb egy felsőoktatási intézményben részmunkaidőben foglalkoztatottként"
szövegrész lét) ."

Megjegyzés � Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 76. pontjában ismertetett
javaslattal.

Indokolás � Lásd a T/2930/86 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

T/2930/89 . sz .
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70 . Tatai-Tóth �ndrás, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák
Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr. Magda Sándor, Mohácsi József,
Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., dr. Schiffer János,
Bókay Endre, Halmai Gáborné és �lexa György képviselő a törvényjavaslat 38. §-át
új (4) bekezdéssel javasolja kiegészíteni �

"(4) 2008 . január 1-jén az Ftv. 96 . $-ának (9) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép �

„(9) � magasabb vezetői és vezetői megbízás a hetvenedik életév betöltéséig
szólhat."

Indokolás � Lásd a T/2930/88. számú módosító javaslat
indokolását.

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

71. Tóth Ferenc, dr . Pálinkás József, dr . Nsán László, Zsigó Róbert, Révész
Máriusz, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselő
a törvényjavaslat 38. §-át új (5) bekezdéssel javasolja kiegészíteni �

"(5)E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Ftv . 49 . §-a
e) pontjában az „így különösen államilag támogatott képzés keretében képzési hozzájárulást"
szövegrész. �z Ftv. 51 . ~-ának (3) bekezdésének a) pontjában és (4) bekezdésében a
„ ,valamint a képzési hozzájárulás terhére" szövegrész, az Ftv . 53 . §-ának (1) bekezdésének
utolsó mondata, a 125 . ~ előtti címben a „KÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS, ILLETVE"
szövegrész, a125/�.~ és az azt megelőző cím ."

Indokolás � Lásd a T/2930/65 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- az Ifjúsági biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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72. Dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák
Istvánná, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr . Magda Sándor, Mohácsi József,
Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Jánosi György,
dr. Bakonyi Tibor és dr. Hajdu �ttila képviselő a törvényjavaslat 38. §-át
új (5) bekezdéssel javasolja kiegészíteni �

"(5)2013 . január 1-jén az Ftv . 42. $ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lé
.-(2) �lapképzésre történő felvételhez legalább egy emelt szintű érettségi vizsga
letétele szükséges. �lapképzésre történő jelentkezéshez az adott képzési területen képzést
folytató felsőoktatási intézmények - az adott évben megszervezett érettségi vizsga tárgyai
közül választva-a miniszter által meghatározott tárgyak közül közösen döntenek arról, hogy
mely vizsgatantárgyakból szükséges az emelt szintű érettségi vizsga letétele . � felsőoktatási
intézmény határozza meg, hogy milyen érettségi vizsga-eredményre és milyen középiskolai
tanulmán i eredmén elérésére van szüksé a felvételi kérelem telesítéséhez . Ha az ala vető
tanulmányi követelmények teljesítéséhez egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeknek
kell megfelelni, alkalmazni kell a 41 . ~ (3) és (6) bekezdésében foglaltakat. � Kormány
határozza meg, hogy mely esetben lehet megkövetelni az egészségügyi, illetve a
pályaalkalmassági vizsgálaton való részvételt.""

Megjegyzés � Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 16 . pontjában ismertetett
j avaslattal .

Indokolás � Lásd a T/2930/73/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egvet

73. Dr. Nsán László képviselő a törvényjavaslat 40. § (1) bekezdésének
az elhagyását javasolja�

"40 . § [(1) �z Ftv . - e törvény 18. §-ával megállapított - 93. § (3) bekezdésében
foglaltak nem érintik az e törvény hatályba lépését megelőzően tudományos kutató
részére engedélyezett alkotói szabadságot, az az engedélyezés ideje szerint hatályos
szabályok szerint, változatlan feltételek mellett vehető igénybe .]"

Indokolás � Lásd a T/2930/59. számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője
az Oktatási biz . ülésén egyetért
az Emberi jogi és a Gazdasági biz. ülésén nem ért egyet

T/2930/73/1 . sz .
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74 . Pánczél Károly, dr . Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész
Máriusz, dr. Hoffmann Rózsa, Tóth Ferenc, Kuzma László és Potápi Árpád képviselő
a törvényjavaslat 41 . § (3) bekezdését módosítani és (2)-(4) bekezdéseit elhagyni javasolja �

"41 . § (1) �z Ftv. - e törvény 26 . §-ával kiegészített - 125 . § (1) bekezdésének h)
pontjában és (3) bekezdésének e) pontjában foglaltakat első alkalommal a 2008 .
szeptemberétől kezdődően az első évfolyamon államilag támogatott képzés keretében
tanulmányokat folytató hallgatók tekintetében, majd ezt követően felmenő rendszerben kell
biztosítani .

[(2) �z Ftv. - e törvény 27. §-ával módosított - 125/�. § (1) bekezdésének
második mondatában foglaltakat a 2007 . szeptemberben az első évfolyamon alap- és
mesterképzésben (egységes, osztatlan képzésben) államilag támogatott képzés keretében
tanulmányaikat megkezdő hallgatók tekintetében, majd ezt követően felmenő
rendszerben kell alkalmazni .]

[(3)] (2) �z Ftv . - e törvény 28 . §-a[, 29. § (1) bekezdése és 30 . §-a] szerint
megállapított - 127. § (2) bekezdését[, 129. § (3) bekezdését, 133/�. §-át] első alkalommal a
2008. január 1-jétől kezdődően, illetve a 2008 . évi költségvetés tervezése során kell
alkalmazni . [�z Ftv . - e törvény 28. §-ával megállapított -127. § (2) bekezdése szerinti a
felsőoktatás 2008 . évi támogatásánál alkalmazott 2007 . évi bázis kettőszáztizennégy
milliárd forint.

(4) �z Ftv . - e törvény 28. § (2) bekezdésével beiktatott - 129. § (8) bekezdésében
foglaltakat a hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatásokra a 2007 . évtől kezdődően
kell alkalmazni .]"

Indokolás � Lásd a T/2930/60 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatta
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- az Ifjúsági biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . egyharmada sem támogatta

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

75. Kuzma László, dr. Pálinkás József, dr . Pósán László, Zsigó Róbert, Révész
Máriusz, Pánczél Károly, dr . Hoffmann Rózsa, Tóth Ferenc, Bencsik János és Potápi
Árpád képviselő a törvényjavaslat 42 . §-át új (1) bekezdéssel kiegészíteni és
(3) bekezdését elhagyni javasolja �

"42 . § (1) �z Ftv.-e törvény 2. $-ának (3) bekezdésével beiktatott-15 . ~ (12)
bekezdésében előírt minimális (kötelező) feltételek teljesítésére a már működő felsőoktatási
intézmények ütemtervet dolgoznak ki úgy, hogy az abban foglaltaknak 2012-ig eleget
tudianak tenni. � kormány a minimális (kötelező) feltételek elérését pályázattal segíti .
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[(1)] L2) �z Ftv . - e törvény 33 . § (2) bekezdésével beiktatott - 139 . § (14)
bekezdésében foglalt ötéves időtartam, a hallgatóval nem rendelkező és működésének
szünetelését a felsőoktatási intézmények nyilvántartásáért felelős szervnél e törvény hatályba
lépését megelőzően kezdeményező, kizárólag hitéleti képzést folytató felsőoktatási intézmény
tekintetében e törvény hatályba lépésének napján kezdődik .

[(2)] (3) �z Ftv . - e törvény 36. § (3) bekezdésével megállapított - 147. § 10
pontjában foglaltakat első alkalommal az e törvény hatályba lépését követően felvételi
jelentkezési kérelmet benyújtó személyre, kollégiumi jelentkezési kérelmet benyújtó
hallgatóra, e törvény hatályba lépését követően létesített mentori megállapodásokra, illetőleg
a 2008. szeptemberében az első évfolyamon alap- és mesterképzésben (egységes, osztatlan
képzésben) államilag támogatott képzés keretében tanulmányaikat megkezdő hallgatókra,
majd azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni . � már megállapított
kedvezményeket, mentességéket, a megkötött megállapodások érvényességét a módosítás
nem érinti .

[(3) �z Ftv. - e törvény 38. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel módosult - 84. §
(5) bekezdésében foglaltakat az e törvény hatályba lépését követően nyilvántartásba vett
felsőoktatási intézmény esetén kell alkalmazni . �z e törvény hatályba lépését
megelőzően nyilvántartásba vett, illetve állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási
intézmények tekintetében az Ftv . - e törvénnyel megváltoztatott - 84. (5) bekezdését
2009. szeptember 1-jétől kell alkalmazni .]

[(4)] (3) 2007. december 31-ig a Magyar Felsőoktatási �kkreditációs Bizottság átadja
a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv részére az általa a
felsőoktatásról szóló 1993 . évi LXXX. törvény 81 . §-ának (6) bekezdése alapján fölállított
országos doktori nyilvántartásban tárolt adatokat, melyeket a továbbiakban a felsőoktatási
információs rendszer működéséért felelős szerv tart nyilván ."

Indokolás � Lásd a T/2930/61 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

76. Tatai-Tóth �ndrás, dr . Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, Mohácsi József, Rónavölgyi
Endrévé, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., dr. Jánosi György, dr. Bakonyi Tibor és
dr. Hajdu �ttila képviselő a törvényjavaslat 42 . § (3) bekezdésének a következő
módosítását javasolja �

"(3) �z Ftv . - e törvény 38. § (3) bekezdés [b)] c) pontjára tekintettel módosult - 84. §
(5) bekezdésében foglaltakat az e törvény hatályba lépését követően nyilvántartásba vett
felsőoktatási intézmény esetén kell alkalmazni . �z e törvény hatályba lépését megelőzően
nyilvántartásba vett, illetve állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézmények
tekintetében az Ftv . - e törvénnyel megváltoztatott - 84 . (5) bekezdését 2009 . szeptember 1-
jétől kell alkalmazni ."
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Indokolás � Lásd a T/2930/89 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

77. Tatai-Tóth �ndrás, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr . Magda Sándor, Mohácsi
József, Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., dr. Schiffer
János, Bókay Endre, Halmai Gáborné és �lexa György képviselő a törvényjavaslat
42. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja �

"(3) �z Ftv . - e törvény 38 . § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel módosult - 84. § (5)
bekezdésében foglaltakat az e törvény hatályba lépését követően nyilvántartásba vett
felsőoktatási intézmény esetén kell alkalmazni . �z e törvény hatályba lépését megelőzően
nyilvántartásba vett, illetve állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézmények
tekintetében az Ftv . - e törvénnyel megváltoztatott - 84. (5) bekezdését [2009.] 2010.
szeptember 1-jétől kell alkalmazni ."

Indokolás � Lásd a T/2930/90 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . támogatja
- a Gazdasági biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

78. Tatai-Tóth �ndrás, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr . Magda Sándor, Mohácsi
József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., dr. Jánosi György,
dr. Bakonyi Tibor és dr . Hajdu �ttila képviselő a törvényjavaslat 42. §-át
új (5) bekezdéssel javasolja kiegészíteni �

"(5)�z Ftv.-e törvény 8. &-ával módosított-42. § (2) bekezdésében az emeltszintű
érettségi vizsgára vonatkozó előírás szerint az e törvény hatályba lépését követő 180 napon
belül határozzák meg a közös képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények,
hogy mely két vizsgatantárgyból kell emeltszintű érettségi vizsgát tenni a felvételizőnek .
Me álla odásuk hián ában a Kormán a 180 na ot követő 90 na on belül dönt ebben a
kérdésben. � két emeltszintű érettségi vizsga letételét először a 2011 szeptemberében induló
alapképzés esetében kell megkövetelni ."

T/2930/86 . sz .
Megjegyzés � Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 69. pontjában ismertetett

javaslattal .
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Megjegyzés � Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 14 . pontjában ismertetett
javaslattal .

Indokolás � Lásd a T/2930/72/2, számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

79. �z Oktatási bizottság a törvényjavaslat 42. §-át új (5) bekezdéssel javasolja
kiegészíteni �

"(5)�z emeltszintű érettségi vizsga letételét először a 2011 szeptemberében induló
alapképzésben kell megkövetelni .

T/2930/72/1 . sz .

T/2930/93/1 . sz .
Megjegyzés � Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 15 . pontjában ismertetett

javaslattal .

Indokolás� Lásd a T/2930/93/2. számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Emberi jogi biz .
- a Gazdasági biz .

- az Előterjesztő képviselője

80. Dr. Pósán László képviselő a törvényjavaslat 45. §-ának az elhagyását javasolja �

"[45 . § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar
Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló
2006. évi CXXI . törvény 31 . § (9) bekezdése .]"

Indokolás � Lásd a T/2930/62 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- az Ifjúsági biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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81 . Tatai-Tóth �ndrás, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi
Zoltán, Deák lstvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr . Magda Sándor, Mohácsi
József, Rónavölgyi Endrévé, Sós Tamás, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., dr. Schiffer
János, Bókay Endre, Halmai Gáborné és �lexa György képviselő a törvényjavaslatot
új 1. számú melléklettel javasolja kiegészíteni �

"1 . számú melléklet a 2005 . évi CXXXIX. törvényhez

� Magyar Köztársaság államilag elismert felsőoktatási intézményei

Állami egyetemek

Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
Debreceni Egyetem, Debrecen
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
Kaposvári Egyetem,Kaposvár
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest
Miskolci Egyetem, Miskolc
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron
Pannon Egyetem, Veszprém
Pécsi Tudományegyetem, Pécs
Semmelweis Egyetem, Budapest
Szegedi Tudományegyetem, Szeged
Szent István Egyetem, Gödöllő
Széchenyi István Egyetem, Győr
Színház- és Filmművészeti Egyetem ; Budapest
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest

Nem állami egyetemek

�ndrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen
Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest
Károg Gáspár Református Egyetem, Budapest
Közép-európai Egyetem, Budapest
Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, Budapest
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

Állami főiskolák

Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely
Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest
Budapesti Műszaki Főiskola, Budapest
Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros
Eötvös József Főiskola, Baja
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös
Kecskeméti Főiskola, Kecskemét
Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest
Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza
Rendőrtiszti Főiskola, Budapest



Szolnoki Főiskola, Szolnok
Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas
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Nem állami főiskolák

� Tan Kapuig Buddhista Főiskola, Budapest
�dventista Teológiai Főiskola, Pécel
Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest
�por Vilmos Katolikus Főiskola, Vác
Baptista Teológiai �kadémia, Budapest
Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest
Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Budapest
Egri Hittudományi Főiskola, Eger
Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom
Gábor Dénes Főiskola, Budapest
Győri Hittudományi Főiskola, Győr
Harsányi János Főiskola, Budapest
Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, Budapest
Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen
Modern Üzleti Tudományok Főiskoláin, Tatabánya
Mozgássérültek Pető �ndrás Nevelőképző és Nevelőintézete . Budapest
Nemzetközi Üzleti Főiskola (InternationalBusinessSchool),Budapest
mai Református Teológiai �kadémia, Pápa
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs
Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest
Sárospataki Református Teológiai �kadémia, Sárospatak
Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Budapest
Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged
Szent �tanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza
Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc,
Szent Pál �kadémia, Budapest
Tomori Pál Főiskola, Kalocsa
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, Esztergom
Wekerle Sándor Főiskola, Budapest
WesleyJános Lelkészképző Főiskola, Budapest
Zsigmond Király Főiskola, Budapest"

Megjegyzés � Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 62 . pontjában ismertetett
javaslattal .

Indokolás � Lásd a T/2930/91, számú módosító javaslat
indokolását.

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

T/2930/81 . sz .
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82. Dr. Nsán László képviselő a törvényjavaslat 2 . számú melléklete
jelzett pontjainak a következő módosítását javasolja �

/Melléklet a felsőoktatásról szóló 2005 . évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló
2007 . évi	törvényhez

„ 2. számú melléklet a 2005 . évi CXXXIX. törvényhez/

/I. � felsőoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok

I/�. �z alkalmazottak adatai/

/1 . E törvény alapján nyilvántartott adatok �/

/c) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra, megbízási jogviszonyra vonatkozó
adatok�/

"cb) végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés, idegennyele[-]tudás,
tudományos fokozat,"

"[2 . � többi adat az érintett hozzájárulásával tartható nyilván .

3.12 . �z 1 . pontban felsorolt adatok továbbíthatók � a fenntartónak valamennyi adat, a
fenntartói jogok gyakorlásához szükséges mértékben ; a társadalombiztosítási, illetmény és
munkabér vagy más juttatás kifizetőhelyének minden olyan adat, amely az illetmény,
munkabér vagy más juttatás, jogosultság megállapításához, igénybevételéhez szükséges ; a
felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szervnek minden olyan adat, amelyet e
törvény szerint a felsőoktatási információs rendszer kezelhet; a Magyar Felsőoktatási
�kkreditációs Bizottságnak minden olyan adat, amely ahhoz szükséges, hogy megállapíthassa
a felsőoktatási intézmény működéséhez szükséges feltételek meglétét; a bíróságnak,
rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, államigazgatási szervnek a konkrét
ügy eldöntéséhez szükséges adatok; a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére
jogosultaknak a foglalkoztatással összefüggő adatok, a nemzetbiztonsági szolgálatnak
valamennyi adat; az oktatói munka hallgatói véleményezése eredményeit a felsőoktatási
intézménnyel hallgatói, foglalkoztatási jogviszonyban állók számára az intézményi
szabályzatban meghatározott módon ."

/I/B . � hallgatók adatai

1 . E törvény alapján nyilvántartott adatok �/

/a) felvétellel összefüggő adatok �/

"aa) a jelentkező neve, neme, születési neve, anyja neve, születési helye és
ideje, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe [és telefonszáma],
nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a
tartózkodásra jogosító okirat - külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány - megnevezése, száma,"
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/b) a hallgatói (kollégiumi tagsági, doktorjelölt) jogviszonnyal összefüggő adatok �/

"ba) a hallgató neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje,
állampolgársága, bejelentett lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, értesítési címe [és
telefonszáma, elektronikus levélcíme], nem magyar állampolgár esetén a Magyar
Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat - külön
törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a
tartózkodási jogot igazoló okmány - megnevezése, száma,"

"[2 . � többi adat az érintett hozzájárulásával tartható nyilván .

3.] 2 . �z adatok továbbíthatók � a fenntartónak valamennyi adat, a fenntartói
irányítással összefüggő feladatok ellátásához ; a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a
bírósági végrehajtónak, államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adat ;
a nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat; a felsőoktatási információs rendszer
működéséért felelős szerv részére valamennyi adat ; a Diákhitel Központnak a tanulmányok
folytatásával összefüggő adatok ."

/II . � felsőoktatási információs rendszer keretében nyilvántartott és kezelt személyes és
különleges adatok/

/II/B. �lkalmazotti személyi törzs /

"[2 . � többi adat az érintett hozzájárulásával tartható nyilván .

3.12 . �z 1 . pontban felsorolt adatok továbbíthatók � a társadalombiztosítási, illetmény
és munkabér vagy más juttatás kifizetőhelyének minden olyan adat, amely az illetmény,
munkabér vagy más juttatás, jogosultság megállapításához, igénybevételéhez szükséges ; a
bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, államigazgatási szervnek
a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adatok ; a nemzetbiztonsági szolgálatnak valamennyi
adat, a felsőoktatási intézménynek az alkalmazottjával kapcsolatos minden adat ."

/II/C. � hallgatói, doktorjelölti személyi törzs/

"[2 . � többi adat az érintett hozzájárulásával tartható nyilván .

3.12. �z adatok továbbíthatók � a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági
végrehajtónak, államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adat ; a
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat ; a Diákhitel Központnak a tanulmányok
folytatásával összefüggő adatok ; a társadalombiztosítási hatóságnak a társadalombiztosítási
ellátásra való jogosultságot meghatározó adatok; a felsőoktatási intézménynek a hozzá
jelentkező és vele hallgatói (kollégiumi tagsági, doktorjelölti) jogviszonyban álló személyre
vonatkozó valamennyi adat ; a felsőoktatási intézménynek a hozzá felvételre került
személyekre vonatkozó valamennyi adat, a közoktatási információs rendszer felé a tanulói
jogviszonnyal rendelkező személyekre vonatkozó valamennyi adat ."
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/II/D. Felvételi személyi törzs/

"[2 . � többi adat az érintett hozzájárulásával tartható nyilván .

3.12 . �z adatok továbbíthatók � a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági
végrehajtónak, államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adat ; a
nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat ; a felsőoktatási intézménynek a hozzá
jelentkező személyre vonatkozó valamennyi adat; a felsőoktatási intézménynek a hozzá
felvételre került személyekre vonatkozó valamennyi adat ."

Indokolás � Lásd a T/2930/64 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

83 . Tatai-Tóth �ndrás, dr. Szabó Zoltán, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi
Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor, Kormos Dénes, dr . Magda Sándor, Mohácsi
József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., dr. Jánosi György,
dr. Bakonyi Tibor és dr. Hajdu �ttila képviselő a törvényjavaslat 2 . számú melléklete I .
pontja I/B . alpontját új 4 . alponttal javasolja kiegészíteni �

/Melléklet a felsőoktatásról szóló 2005 . évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló
2007. évi	törvényhez

„ 2 . számú melléklet a 2005. évi CXXXIX. törvényhez/

/I. � felsőoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok/

/I/B . � hallgatók adatai/

"4. Digitális leckekönyv

�mennyiben az intézményben nem leckekönyvet, hanem elektronikus nyilvántartási
rendszert használnak, e törvény 57 . (4) bekezdésében foglaltakat a következő eltérésekkel kell
alkalmazni �

a) �z elektronikus nyilvántartási rendszerben rögzített adatok alapján a hallgató
kérésére az intézmény az elmúlt félévre vonatkozóan minden vizsgaidőszak végét követő 30
napon belül -félévente egy alkalommal díjmentesen- kreditkivonatot állít ki . �
kreditkivonatot magyarul és a képzés nyelvén kell kiállítani . � hallgató kérésére és költségére
idegen nyelvű kreditkivonat is kiállítható, a magyar nyelvűvel azonos adattartalommal .

b) � leckekönyv és a kreditkivonat közokirat. � leckekönyv helyett használható
elektronikus nyilvántartási rendszert a Felsőoktatási Regisztrációs Központ veszi
nyilvántartásba . � nyilvántartásba vétel feltételeit, valamint a leckekönyv és a kreditkivonat
formai és biztonsági követelményeit a Kormány határozza meg . �z elektronikus
nyilvántartási rendszernek olyan eljárásokat kell tartalmaznia, amelyek biztosítiák az adatok
biztonságos és cél szerinti kezelését, valamint a hallgatók és az oktatók személyiségi jogainak
védelmét .



c)Leckekönyv nélküli elektronikus nyilvántartási rendszer használata esetén a
hallgatót a szóbeli vizsgák eredményéről a vizsga végeztével haladéktalanul, a tanulmányi
kötelezettségek egyéb, nem írásban történt teljesítéséről az intézmény szabályzatában
meghatározott határidőn belül írásban is tájékoztatni kell .

d) �mennyiben az elektronikus nyilvántartási rendszerben lévő és a c) alapján írásban
közölt adatok különböznek, úgy azt a hallgató által a kreditkivonat kiállításának határidejét
követő 15 napon, de legkésőbb a záróvizsgát megelőző öt munkanapon belül benyújtott
kérelem alapján, az írásban közölt eredménynek megfelelően ki kell javítani, a hibás
adattartalmú kreditkivonat bevonása és új kreditkivonat kiállítása mellett . � hibás
adattartalom miatt bevont kreditkivonatokat nyilván kell tartani és a kiállítás alapjául szolgáló
vizsgaidőszak végét követő 5 éven át meg kell őrizni ."

Indokolás� Lásd a T/2930/92 . számú módosító javaslat
indokolását .

� módosító javaslatot(tal) � - az Oktatási biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Összeállította� az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2007 . június 7.

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

civil- és vallásügyi bizottság elnöke

Korózs Lajos s .k.
az Ifjúsági, szociális

és családügyi bizottság elnöke
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Dr. Szabó Zoltán s .k .
az Oktatási és tudományos

bizottság elnöke

Puch László s.k.
a Gazdasági és informatikai

bizottság elnöke

Varga Mihály s .k .
a Költségvetési, pénzügyi

és számvevőszéki bizottság elnöke
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