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Tisztelt Elnök Asszony!

Az oktatási és tudományos bizottság a nemzetközi jellegűfelsőoktatási intézményekró7 szóló
törvény módosításáról szóló T/9329. számú törvényjavaslathoz — a Házszabály 94 . ' (1)
bekezdése, valamint a 102. § (1) bekezdése alapján — az alábbi

módosító javaslato t

terjeszti elő:

1. A paragrafusok számozásának értelemszerű módosításával egyidej ű leg a törvényjavaslatnak a
következő 8. §-sal történő kiegészítése javasolt :

"8.§

(1) A Ftv. 54 . § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

"(2)A mesterképzésben, a szakirányú továbbképzésben és a doktori képzésben a fels őoktatási
intézmény bírálja el és ra gsorolja a felvételi kérelmeket. A miniszter – pályázati eljárás alapján–
határozza meg, hogy e körben hány államilag támogatott hallgatói hellyel rendelkezik a fels őoktatási
intézmény. A miniszter
a) az intézmény működési engedélyében meghatározott maximális hallgatói létszám figyelemb e
vételével a képzési kapacitáson belül az alapképzési és mesterképzési képzési ciklusban tervezet t
hallgatói létszámmegoszlásnak ,
b) a képzési területen országosan és az adott intézményben indított mesterszakok arányának ,
c) a várható jelentkezők társadalmi, szociális, helyzetének, regionális elhelyezkedésének ,
d) az intézményi pályakövetési rendszer alapján várható elhelyezkedési előrejelzésnek ,
e) az intézményen belül a mesterszakról az intézményi doktori iskolába történ ő továbblépés
lehetőségének
j) az a)-e)pontokban meghatározottakra tekintettel kialakított, a fels őoktatási intézmények és
munkaadók képviselőibő l álló – általa felkért – szakértő i bizottság véleményének
értékelése alapján dönt. "

2. A paragrafusok számozásának értelemszer ű módosításával egyidej ű leg a törvényjavaslatnak a
következő 9. §-sal történő kiegészítése javasolt :



"9.§

Az Ftv. 103. § (1) bekezdés a következő h) ponttal egészül ki:

[A miniszter felsőoktatás-szervezetési feladatai:]

"h) az 54. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti pályázati eljárásban meghatározza a z
államilag támogatott mester- és doktori képzésre, valamint a szakirányú továbbképzésre felvehet ő
hallgatói létszám intézmények közötti elosztását .""

Indokolá s

A módosító javaslat az államilag támogatott hallgatói létszám fels őoktatási intézmények közötti
elosztásának pályázati szabályait, szempontjait pontosítja a második fels őfokú végzettségi szinthez
vezető mesterképzésre tekintettel .

E pályázati eljárás a nemzetközi jellegű felsőoktatási intézmények vonatkozásában, az intézménye k
által indítható nemzetközi kapcsolódású (EGT, OECD) mesterképzések összefüggésében is kiemelt
jelentőséggel bír, e körben különösen a tervezett képzések várható piaci fogadtatására, a hallgatók
elhelyezkedési lehetőségére vonatkozó szempont érdemel figyelmet .

A felsőoktatásról szóló 2005 . évi CXXXIX . törvény érintett rendelkezéseinek pontosítása, a miniszter
pályázati döntésére vonatkozó szempontok, elvek törvényi rögzítése egyidejűleg az Alkotmány 70/F.
és 70/G. §-ában rögzített alapjogok megfelelő érvényesülését szolgálja.

Budapest, 2009 . június 17 .

dr . Sza ó Zoltán
el ők
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