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Kapcsolódó módosító javaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgyű lés Elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/4009. számú
törvényjavaslathoz a T/4009/17. számon benyújtott módosító javaslathoz kapcsolódva - a
következő a következő

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat 22 . §-ában a felsőoktatásról szóló 2005 . évi CXXXIX. törvény 125/A . §-ának
(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) A képzési hozzájárulás tényleges összegét a fels őoktatási intézmény állapítja meg, azzal, hogy a z
irányadó összegnél ötven százalékkal alacsonyabb, illetve magasabb mértéket nem határozhat meg . A
felsőoktatási intézmény a képzési hozzájárulás fizetésére kötelezett hallgatói tizenöt százalékát —
[kiemelkedő tanulmányi teljesítményük alapján] a Kormány által meghatározott feltételek és
szabályok szerint- mentesíti a képzési hozzájárulás megfizetése alól . A felsőoktatási intézmény [ a
mentességet és] a tényleges képzési hozzájárulás összegét olyan módon állapítja meg, hogy a képzés i
hozzájárulás intézményi éves bevétele elérje[,] vagy meghaladja a képzési hozzájárulás fizetésér e
kötelezettek létszáma nyolcvanöt százalékának és a (2) bekezdés szerint számított irányadó összege k
szorzatának együttes összegét . ”

2. A fels őoktatásról szóló 2005 . évi CXXXIX. törvény 125/A . §-ának (5) bekezdése az alábbiak
szerint módosul, egyúttal a új (6) bekezdéssel egészül ki :

„(5) A képzési hozzájárulás fizetésének, 	 az az alóli mentesítésnek a részletes szabályait a
Kormány állapítja meg.”

(6) Aképzési hozzájárulás fizetése alól mentesül ő hallgatók után kieső intézményi bevételta
központi költségvetés biztosítja, melynek összege a mentességet élvez ők száma és az irányadó összeg
szorzata ."

Indokolá s

A Fidesz nem ért egyet a tandíjkivetéssel, eredményként könyveli el, ha legalább a
hallgatók 15 %-a mégis kötelez ően mentesül. A tandíj alól bármilyen okbó l
mentesítettek miatt kieső forrást az intézmény számára a központi költségvetésb ő l



biztosítani kell . Ezt a törvény eddig nem írta elő . Indokként említhetjük, hogy a
felsőoktatás anyagi nehézségekkel küzd – ez magyarázza, hogy amíg a mentesség csa k
lehetőségként szerepelt a törvényben, nemigen tudták ezt biztosítani .
Alkotmányossági aggályokat vet fel, ha a mentesül ők miatt kieső képzési hozzájárulást a
többi hallgató fizeti meg. Ezzel kapcsolatos beadványunk 2006-ban az
Alkotmánybírósághoz benyújtottuk, döntésre vár . Amennyiben a fels őoktatási
intézmény a többi hallgatóra terheli a mentesül ők tandíjának visszapótlását az
intézményi költségvetésbe, ez maga után vonja, hogy az intézmények eleve nem élhetnek
a törvény adta lehet őséggel, hogy az évente megállapított irányadó összegnél akár 50 %-
kal is alacsonyabban szabják meg a fizet ő hallgatók tandíját . Azt sem teszi lehetővé, hogy
az irányadó összeg mértékében állapítsa meg, ami jelenleg alapképzésben 105 ezer Ft/év ,
mesterképzésben 150 ezer Ft/év . Eleve arra kényszerülnek, hogy az eddiginél is magasab b
tandíjat rójanak ki . Tehát az az alapképzésben részt vevő hallgató, aki a jelenlegi
mérték mellett 105 ezer forintot fizetne, csak a 15 % jól tanuló mentessége miatt
minimum 123 529 Ft-ot kényszerül majd fizetni, a mesterképzésben lévő pedig 150 00 0
Ft helyett minimum 176 470 Ft-ot. Nem szól a törvény arról, hogy a szociális okbó l
mentesülők kieső oktatási költségét mely forrásból biztosítsa a fels őoktatási intézmény.
Ez azzal a kockázattal jár, hogy az az intézmény, amely földrajzi helyzete vagy szakja i
révén több hátrányos helyzetű diákot fogad, rosszabb anyagi helyzetbe kerül, csak
alacsonyabb szintű oktatást képes biztosítani. Nagy valószínűséggel előfordulhat, hogy
ennek ellensúlyozására a többiek tandíja eléri a maximumot is, amely pusztán a z
aktuális szinten 157 500 Ft, illetve 225 000 Ft . Ez azt jelenti, hogy a kormány e
törvényjavaslattal a tandíjak további emelését kényszeríti ki .

Az egyetemek közötti átj árhatóság, az intézmények hallgatóinak szociális különbségei ,
továbbá a nehéz és kisebb szakok védelmében indokolt, hogy a mentesítés kereteit a kormán y
rendeletben adja meg . Erre tett javaslatunkra a bizottsági vitában a kormány képvisel ője azt
állította, hogy a mentesítés kapcsán a kormánynak adott felhatalmazás szükségtelen, mer t
tartalmazza a törvény. Ez azonban nemcsak nem felel meg a valóságnak, hanem a
törvényjavaslattal a kormány épp kihátrál a szabályozás felel őssége alól, a hatályos
szabályozás lényeges (az alábbiakban kiemelt) elemét hagyná el .

„ (3) A képzési hozzájárulás tényleges összegét a felsőoktatási intézmény állapítja meg ,
azzal, hogy az irányadó összegnél ötven százalékkal alacsonyabb, illetve magasabb mértéke t
nem határozhat meg. A felsőoktatási intézmény a képzési hozzájárulás fizetésére kötelezet t
hallgatói legfeljebb tizenöt százalékát - a Kormány által meghatározott feltételek és
szabályok szerint - mentesítheti a képzési hozzájárulás megfizetése alól . A felsőoktatási
intézmény a mentességet és a tényleges képzési hozzájárulás összegét olyan módon állapítj a
meg, hogy a képzési hozzájárulás intézményi éves bevétele elérje vagy meghaladja a képzés i
hozzájárulás fizetésére kötelezettek létszámának és a (2) bekezdés szerint számított irányadó
összegek szorzatának együttes összegét .”

Ezzel kibújik a hazai felsőoktatás támogatási rendszerével szorosan összefügg ő társadalom-
és oktatáspolitikai felelősségbő l is, nevezetesen hogy a képzésben kit és milyen képzéseket
hogyan preferál . Gondoljunk csak azokra az uniós irányelvekre, amelyek a műszaki és
természettudományi képzés kiszélesítését szorgalmazzák vagy a sokszor igen maga s
követelményeket támasztó kis szakok helyzetére .
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