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Módosító javaslat

Katona Béla
az Országgyűlés Elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény módosításáról szóló T/10877 . számú törvényjavaslathoz a következ ő

módosító javaslato t
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 15 .§-ában az Ftv . 55 . §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államila g
támogatott képzésben (a továbbiakban : támogatási idő), beleértve a fels őfokú szakképzést is .
A fogyatékossággal él ő hallgató támogatási ideje négy félévvel megnövelhető . A támogatási
időbe be kell számítania megkezdett államilag támogatott félévet is, kivéve, ha betegség ,
szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet . A
támogatási idő számításánál figyelmen kívül kell hagyni a támogatási idő terhére teljesített
félévet, ha megszűnt a felsőoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a tanulmányait b e
tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanulmányait nem tudta másik fels őoktatási intézménybe n
folytatni . Figyelmen kívül kell hagyni azt a félévet is, amelyet tanulmányai folytatásánál a
felsőoktatási intézmény a megszűnt intézményben befejezett félévekb ől nem ismert el . A
támogatási idő legfeljebb két félévvel megnő , ha a hallgató egységes, osztatlan képzésbe n
vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet . A
doktori képzésben részt vev ő hallgató támogatási ideje legfeljebb további hat félévve l
meghosszabbítható . Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a
felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy [aki
államilag támogatott képzésben valamely képzési ciklusban vesz részt ugyanabban a
képzési ciklusban az 56 . § (3) bekezdése szerint vehet részt államilag támogatot t
képzésben. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a fels őfokú szakképzés tekintetében is . ]
azonosképzési ciklusban államilag támogatott formában kizárólag az 56 . § (3) bekezdése szerinti
feltételek fennállása esetén folyathatóak tanulmányok . ”

Indokolá s

A törvényjavaslat jelenlegi megszövegezése nem értelmezhető pontosan . Értelmezhető úgy is ,
hogy a jogalkotó csak az azonos képzési ciklusban párhuzamos tanulmányokat folytatókr a
vonatkozó szabályokat ismétli meg itt is, és egyébként pedig semmilyen szinten nem kizáró ok



egy korábbi végzettség megléte egy új államilag támogatott finanszírozási formájú hallgató i
jogviszony létesítés esetén . Tehát amennyiben nem egyidej űleg folytat tanulmányokat a
hallgató, hanem egymást követően, akkor ezt megtehetné azonos képzési ciklusban is ,
ismételten államilag támogatott formában .
Ha pedig a jogalkotó szándéka valójában mégis arra irányulna, hogy kizárólag párhuzamo s
képzésben, megadott feltételek szerint lehessen államilag támogatott formában tanulmányoka t
folytatni, akkor az egymásra épülő képzési ciklusokban történő , államilag támogatott képzé s
lehetőségét zárná ki jelen tervezett rendelkezés .

Feltehetőleg a jogalkotó ezzel a lépéssel azt kívánta kikerülni, hogy definiálnia kelljen az
„államilag támogatott képzésben szerzett” végbizonyítvány fogalmát, tekintettel arra, hogy a z
Ftv. jelenlegi szabályai szerint a hallgatók akár vegyes rendszerben (pl . egy 6 féléves B A
képzésben: 4 félév államilag támogatott 2 félév költségtérítéses) szerezhetnek oklevelet, é s
nincs arra vonatkozóan szabály, hogy hány felhasznált államilag támogatott félévt ől
tekinthető a végbizonyítvány „államilag támogatott képzésben szerzettnek” .

Budapest, 2009 . november 2 .
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