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T12930. számú törvényjavaslat

vitájához

(Együtt kezelendő a T/2930/94 . sz. ajánlással .)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Oktatási és tudományos bizottsága (továbbiakban : Oktatási

bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi
bizottsága (továbbiakban : Emberi jogi bizottság), 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 T12930195-114. számú kapcsolódó módosító javaslatokat .

Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné,
Katanics Sándor, dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó
Gyula, Tóth Tiborné dr., Bókay Endre és Halmai Gáborné képviselő visszavonta
a T/2930/107. számú módosító indítványát az Oktatási bizottság 2007. június 13-i ülésén,
ezért azt a kiegészítő ajánlás nem tartalmazza .

Az ajánlásban használt rövidítés :
Ftv . : a felsőoktatásról szóló 2005 . évi CXXXIX. törvény
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1.

1 . Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák
Istvánné, Katanics Sándor, dr . Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé,
Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., Bókay Endre és Halmai Gáborné képviselő -
kapcsolódva Tatai-Tóth András, 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 Attila képviselő T/2930/71 . számú módosító indítványához
(T/2930/94 . számú ajánlás 9 . pontja) - a törvényjavaslat 6 . § (1) bekezdésében az Ftv . 35. §
(3) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

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

"(3) A felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv annak, akit
oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatnak, oktatói azonosító számot ad ki .
Az azonosító szám a tanári, az oktatói, illetve a kutatói munkakörben történő foglalkoztatás
figyelemmel kísérésére szolgál . A felsőoktatási információs rendszer tartalmazza azoknak a
nyilvántartását, akik azonosító számmal rendelkeznek , továbbá a 83. § (4) bekezdése szerint
megbízási jogviszonyban oktatói feladatot látnak el . A nyilvántartás a 2 . számú mellékletben
meghatározott adatokat tartalmazza . A 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 . Az 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/2930/103. számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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2. Dr. Hoffmann Rózsa, Tóth Ferenc, dr . Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó
Róbert, Révész Máriusz, Kuzma László és Pánczél Károly képviselő - kapcsolódva dr.
Pósán

	

László,

	

dr.

	

Pálinkás

	

József,

	

Zsigó

	

Róbert,

	

Révész

	

Máriusz,
dr. Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Potápi Árpád képviselő
T/2930/50 . számú módosító indítványához (T/2930/94. számú ajánlás 8 . pontja) - a
törvényjavaslat 6. § (1) bekezdésében az Ftv. 35 . § (3)-(4) bekezdéseinek
a következő módosítását javasolja :

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

"(3) A felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv annak, akit
oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatnak, oktatói azonosító számot ad ki .
Az azonosító szám a tanári, az oktatói, illetve a kutatói munkakörben történő foglalkoztatás
figyelemmel kísérésére szolgál . A felsőoktatási információs rendszer tartalmazza azoknak a
nyilvántartását, akik azonosító számmal rendelkeznek . A nyilvántartás a 2 . számú
mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza . A 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 . Az információs rendszerben adatot
az érintett foglalkoztatásának megszűnésére vonatkozó bejelentéstől]t követően a személyi
törzsadatok kivételével nem lehet tárolni . Személyi törzsadatokat a bejelentéstől számított öt
évig lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idő alatt az érintettet ismét bejelentik a
nyilvántartásba.

(4) A felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv a hallgatóknak
hallgatói azonosító számot ad ki . Az 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 . A
felsőoktatás információs rendszere tartalmazza a hallgatói nyilvántartást. A hallgatói
nyilvántartás a 2. számú mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza . A 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 . A hallgatói nyilvántartásban adatot a hallgatói , doktorjelölti jogviszony
megszűnés[éré]t [vonatkozó bejelentéstől] követően a személyi törzsadatok kivételével nem
lehet tárolni . Személyi törzsadatokat a halhatói, a doktorjelölti jogviszony megszűnésétől
számított nyolcvan évig lehet kezelni ."

Indokolás : Lásd a T/2930/100. számú módosító javaslat
indokolását .

A 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
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3. Zsigó Róbert, Tóth Ferenc, dr . Pálinkás József, dr. Pósán László, Révész
Máriusz, Pánczél Károly dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselő - kapcsolódva
dr. Pósán László, dr . Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz,
dr. Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Potápi Árpád képviselő
T/2930/50 . számú módosító indítványához (T/2930/94 . számú ajánlás 8. pontja) - a
törvényjavaslat 6. § (2) bekezdésében az Ftv. 35. § (6) bekezdése első mondatának
a következő módosítását javasolja :

/(2) Az Ftv. 35. § (6) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép :/

„A felsőoktatási intézmény a hallgatónak [kérelmére] diákigazolványt ad ki."

Indokolás : Lásd a T/2930/96 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

4. Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák
Istvánné, Katanics Sándor, dr . Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé,
Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., Bókay Endre és Halmai Gáborné képviselő -
kapcsolódva Tóth Ferenc képviselő T/2930/54 . számú módosító indítványához (T/2930/94 .
számú ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat 7. § (1) bekezdésében az Ftv . 36. §
(4) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

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

"(4) Az egyesülés eredményeképpen új felsőoktatási intézmény jön létre, amely
jogutódja az egyesüléssel érintett felsőoktatási intézményeknek . Az új intézmény létrejöttére
alkalmazni kell a 7 . §-ban, a 12-18 . §-ban, valamint a 37-38 . §-ban meghatározottakat[,]
azzal, hogy

j 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 ."

b) a 15 . § (5) bekezdésében foglaltak alapján megválasztott testület az intézmény
megalakulásáig ideiglenes szenátusként működik, megválasztja az intézmény rektorát és az
intézmény megalakulásakor átalakul szenátussá ."

Indokolás : Lásd a T/2930/104. számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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5 . Dr. Sándor Klára képviselő - kapcsolódva saját T/2930/15 . számú módosító
indítványához (T/2930/94 . számú ajánlás 12. pontja) - a törvényjavaslat 8. §-ában az Ftv . 42 .
§ (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/8. § Az Ftv. 42 . § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(2) Alapképzésre történő jelentkezéshez [az adott képzési területen képzést
folytató] a felsőoktatási intézmények - az adott évben megszervezett érettségi vizsga tárgyai
közül választva - [közösen] önálló határozzák meg, hogy mely vizsgatantárgyakból
szükséges az emelt szintű érettségi vizsga letétele . A 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 . A Kormány határozza
meg, hogy mely esetben lehet megkövetelni az egészségügyi, illetve a pályaalkalmassági
vizsgálaton való részvételt ."

Indokolás: Lásd a T/2930/101 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

6. Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák Istvánné, Katanics Sándor,
dr. Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé, Szabó Gyula, Tóth Tiborné
dr., Bókay Endre és Halmai Gáborné képviselő - kapcsolódva 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 Attila képviselő T/2930/73/1 . számú módosító
indítványához (T/2930/94 . számú ajánlás 16. pontja) - a törvényjavaslat 8. §-ában az Ftv . 42 .
§ (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/8 . § Az Ftv. 42 . § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(2) Alapképzésre történő jelentkezéshez az adott képzési területen képzést folytató
felsőoktatási intézmények - a felvételi eljárást megelőzően legalább két évvel a kormány által
meghatározott érettségi vizsgatárgyak [az adott évben megszervezett érettségi vizsga
tárgyai] közül választva - közösen [határozzák meg] döntenek arról, hogy mely
vizsgatantárgyakból szükséges az emelt szintű érettségi vizsga letétele . A 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 . A Kormány
határozza meg, hogy mely esetben lehet megkövetelni az egészségügyi, illetve a
pályaalkalmassági vizsgálaton való részvételt , azokat az érettségi vizsgatárgyakat, amelyekből
a felsőoktatási intézmények választhatnak, továbbá a kétszintű érettségi vizsgarendszer
bevezetését megelőzően tett, illetőleg a külföldi, külföldi rendszerű érettségi vizsgával
jelentkezők eredményeinek megfeleltetését az emelt szintű érettségi vizsgaeredményekkel."



lép:/

6

Indokolás: Lásd a T/2930/105. számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért

7. Kuzma László, Tóth Ferenc, dr . Pálinkás József, dr . Pósán László, Zsigó
Róbert, Révész Máriusz, dr. Hoffmann Rózsa és Pánczél Károly képviselő - kapcsolódva
dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, dr. Pósán László, Révész Máriusz,
dr. Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Potápi Árpád képviselő
T/2930/47 . számú módosító indítványához (T/2930/94 . számú ajánlás 13. pontja) - a
törvényjavaslat 8. §-ában az Ftv. 42. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/8. §Az Ftv. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(2) Alapképzésre 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] legalább
egy emelt szintű érettségi vizsga letétele . A 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 . A Kormány határozza meg, hogy mely
esetben lehet megkövetelni az egészségügyi, illetve a pályaalkalmassági vizsgálaton való
részvételt."

Indokolás : Lásd a T/2930/99 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

8. Pánczél Károly, Tóth Ferenc, dr. Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó
Róbert, Révész Máriusz, dr . Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselő - kapcsolódva
dr . Pálinkás József, Zsigó Róbert, dr . Pósán László, Révész Máriusz,
dr. Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Potápi Árpád képviselő
T/2930/34 . számú módosító indítványához (T/2930/94 . számú ajánlás 35 . pontja) - a
törvényjavaslat 21 . § (2) bekezdésében az Ftv. 114. § (5) bekezdése második mondatának
a következő módosítását javasolja :

/(2) Az Ftv. 114. § (S) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés
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"Az Országos Doktori Tanács [javaslatot tesz] határozza meg a doktori képzésre
biztosított államilag támogatott hallgatói létszámkeret felsőoktatási intézmények közötti
minőség- és teljesítményalapú elosztásának elvei[re]t."

Indokolás: Lásd a T/2930/98 . számú módosító javaslat
indokolását.

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért

9. Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr . Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó
Róbert, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselő - kapcsolódva
dr . Pósán László, dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész Máriusz,
dr. Hoffmann Rózsa, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Potápi Árpád képviselő
T/2930/47 . számú módosító indítványához (T/2930/94 . számú ajánlás 13 . pontja) - a
törvényjavaslat 22. §-ában az Ftv. 115. § (12) bekezdésnek a következő módosítását
javasolja :

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

„(12) Állami felsőoktatási intézmény esetén a fenntartó a gazdasági tanács

[a) javaslatára] véleményének kikérésével
[a] a) határozza meg a rektor juttatásait,
[a]b) hagyja jóvá a rektor munkaköri leírásának a[z] felsőoktatási intézmény [oktatói,

kutatói feladatoktól elkülönülő] gazdasági irányítására vonatkozó részét ;

[b) részére a rektor tekintetében további munkáltatói jogköröket ruházhat át .]"

Megjegyzés:

	

A törvényjavaslat a 22 . §-ában az Ftv. 115 . § (12) bekezdésének ab) pontját módosítja,

ezért a kapcsolódó módosító indítvány jelölése nincs összhangban a bevezető szöveggel .

Indokolás : Lásd a T/2930/97 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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10. Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák
Istvánné, Katanics Sándor, dr . Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé,
Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., Bókay Endre és Halmai Gáborné képviselő -
kapcsolódva Zsigó Róbert képviselő T/2930/30 . számú módosító indítványához (T/2930/94 .
számú ajánlás 37 . pontja) - a törvényjavaslat 23 . §-ának - az Ftv. 116. § (2) bekezdését
érintően - az elhagyását javasolja :

„[23. § Az Ftv . 116 . § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

"(2) A 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. A 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 Akkreditációs Bizottság állásfoglalását, arról
hogy az intézmény magyarországi képzési tevékenysége megfelel-e a felsőoktatási
intézményekkel szemben támasztott általános feltételeknek . Az állásfoglalást - a külföldi
felsőoktatási intézmény hozzájárulásával - a regisztrációs központ honlapján közzéteszi .
A működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadása megtagadható, ha a külföldi
oklevél által tanúsított végzettségi szint, vagy szakképzettség magyarországi elismerésére
nincs lehetőség. A 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
fennállásit.]""

Indokolás : Lásd a T/2930/108. számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért

11 . Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák
Istvánné, Katanics Sándor, dr . Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé,
Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., Bókay Endre és Halmai Gáborné képviselő -
kapcsolódva Tatai-Tóth András és Deák Istvánné képviselő T/2930/77 . számú módosító
indítványához (T/2930/94 . számú ajánlás 46 . pontja) - a törvényjavaslat 28. §-ában az Ftv .
127. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/28. § Az Ftv. 127. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(2) Az 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 -
az állami és nem állami felsőoktatási intézmények feladatvállalásával arányos megosztásban -
megállapított támogatási összeg . A költségvetés az éves felsőoktatási támogatási összeget - az
előző évi támogatáshoz képest - legalább a költségvetés tervezésénél alkalmazott inflációs
index mértékével növelten állapítja meg. A Kormány meghatározza a felsőoktatási
intézmények működéséhez biztosított normatív támogatás rendszerét . A felsőoktatási
intézmény részére pályázati úton, valamint megállapodás alapján is adható támogatás ."



9

Indokolás : Lásd a T/2930/109. számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért

12. Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák
Istvánné, Katanics Sándor, dr . Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé,
Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., Bókay Endre és Halmai Gáborné képviselő -
kapcsolódva Tatai-Tóth András, 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 Attila képviselő T/2930/78 . számú módosító indítványához (T/2930/94 . számú
ajánlás 50. pontja) - a törvényjavaslat 30. §-óban az Ftv. 133/A. §-át új (7) bekezdéssel
javasolja kiegészíteni :

/30. § Az Ftv. a következő 133/A . §-sal egészül ki:l

„(7) A nem állami felsőoktatási intézmények központi költségvetési támogatására a
miniszter és a felsőoktatási intézmény fenntartója között -a 137-139. &-okban foglaltak
szerint és e ~(4)-(5) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával - a nem állami intézmény
fenntartójának kezdeményezésére három éves keretmegállapodós köthető ."

Indokolás : Lásd a T/2930/110. számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért

13. Dr. Pósán László, Tóth Ferenc, dr . Pálinkás József, Zsigó Róbert, Révész
Máriusz, Pánczél Károly, dr. Hoffmann Rózsa és Kuzma László képviselő - kapcsolódva
dr. Pálinkás József, Zsigó Róbert, dr . Pósán László, Révész Máriusz, dr. Hoffmann Rózsa,
Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Kuzma László és Potápi Árpád képviselő T/2930/47 . számú
módosító indítványához (T/2930/94 . számú ajánlás 13 . pontja) - a törvényjavaslat 38 . § (2)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

"(2) A 8. § [2009.] 2011 . január 1-jén, a 10 . § 2008 . szeptember 1-jén, a 36 . § (2)
bekezdése e törvény kihirdetése napján lép hatályba ."

Indokolás: Lásd a T/2930/95 . számú módosító javaslat
indokolását .
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A 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

14. Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák
lstvánné, Katanics Sándor, dr . Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé,
Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., Bókay Endre és Halmai Gáborné képviselő -
kapcsolódva Pánczél Károly, dr . Pálinkás József, dr. Pósán László, Zsigó Róbert, Révész
Máriusz, dr. Hoffmann Rózsa, Tóth Ferenc, Kuzma László és Potápi Árpád, valamint Tatai-
Tóth András, 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 Attila képviselő T/2930/83 .
számú módosító indítványához (T/2930/94 . számú ajánlás 67. pontja) - 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 9 . pontjának „a jelentkezések elbírálási rendjét" szövegésze helyébe a „az érettségi
vizsgatárgyakat, a jelentkezők eredményeinek megfeleltetését, a jelentkezések elbírálási
rendjét" szövegész 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/2930/106. számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért

15. Dr. Sándor Klára képviselő - kapcsolódva Tatai-Tóth András, 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 Alexa György képviselő T/2930/88 . számú
módosító indítványához (T/2930/94 . számú ajánlás 70 . pontja) - 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)A magasabb vezetői megbízás a hetvenedik életév, a vezetői megbízás a
hatvanötödik életév betöltéséig szólhat . A hatvanötödik életévet követően a magasabb vezetői
megbízás betöltéséhez a szenátus kétharmados arányú támogató állásfoglalása szükséges .""

Indokolás : Lásd a T/2930/102. számú módosító javaslat
indokolását .

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

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



16. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 38. §-át új (4) bekezdéssel javasolja
kiegészíteni :

"(4) 2008. január 1-jén az Ftv. 96. §-ának (9) bekezdése a következő második
mondattal egészül ki :

„A megbízatás a 65 . életévet követően akkor tölthető be, ha a megbízáskor a
magasabb vezető, illetve vezető még nem töltötte a 65 . életévét, a letöltendő ciklusidő
nagyobbik hányada a 65 . életévet megelőző időszakra esik, és a megbízatás betöltését az
intézmény illetékes testületének kétharmada támogatja .""

Indokolás : Lásd a T/2930/114. számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást

17. Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák
Istvánné, Katanics Sándor, dr . Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé,
Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., Bókay Endre és Halmai Gáborné képviselő -
kapcsolódva Tatai-Tóth András, 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 Attila képviselő T/2930/92 . számú módosító indítványához
(T/2930/94 . számú ajánlás 83 . pontja) - a törvényjavaslat 38. §-át új (5) bekezdéssel
kiegészíteni javasolj a :

„(5) 2007. december 1-jén az Ftv. 57. ~ (4) bekezdése első mondata helyébe a
következő rendelkezés lép :

„A hallgató részére beiratkozásakor biztosítani kell a leckekönyvet ."

Indokolás : Lásd a T/2930/112. számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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18 . Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák
Istvánné, Katanics Sándor, dr . Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé,
Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr., Bókay Endre és Halmai Gáborné képviselő -
kapcsolódva Tatai-Tóth András, 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 Alexa György képviselő T/2930/90 . számú módosító
indítványához (T/2930/94 . számú ajánlás 77 . pontja) - a törvényjavaslat 42. § (3)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

"(3) Az 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 . Az e törvény hatályba lépését megelőzően
nyilvántartásba vett, illetve állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézmények
működési feltételei meglétének mérlegelése során, a felsőoktatási intézmény költségvetési
támogatásának megállapításánál [tekintetében] az Ftv . - e törvénnyel megváltoztatott - 84 .
(5) bekezdését 20 [09110 . szeptember 1 jétől kell alkalmazni ."

Indokolás : Lásd a T/2930/113. számú módosító javaslat
indokolását .

A 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

19. Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Botka Lajosné, Földesi Zoltán, Deák
Istvánné, Katanics Sándor, dr . Magda Sándor, Mohácsi József, Rónavölgyi Endrévé,
Szabó Gyula, Tóth Tiborné dr ., Bókay Endre és Halmai Gáborné képviselő -
kapcsolódva dr . Pósán László képviselő T/2930/64 . számú módosító indítványához
(T/2930/94 . számú ajánlás 82. pontja) - a törvényjavaslat 2. számú melléklet I/A., 1 . pont,
cb) alpontjának a következő módosítását javasolja :

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

„2. számú melléklet a 2005. évi C

	

. törvényhez/

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

UA. Az 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,"



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

Budapest, 2007 . június 14 .

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

civil- és vallásügyi bizottság elnöke

Korózs Lajos s .k .
az Ifjúsági, szociális

és családügyi bizottság elnöke

- 14 -

Indokolás : Lásd a T/2930/111. számú módosító javaslat
indokolását .

- az Előterjesztő képviselője egyetért

li.

A T/2930/94 . sz. ajánlásban foglalt, utólag benyújtott módosító javaslatokról az
Emberi jogi bizottság, illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította
ki :

Pont

	

Bizottság

15 .

	

egyharmada sem támogatja
79 .

	

egyharmada sem támogatja

Összeállította: az Országgyűlés HivatalánakJogi főosztálya

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

bizottság elnöke

Előterjesztő

nem ért egyet
nem ért egyet

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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