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Kapcsolódó módosító javaslat

Katona Bél a
az Országgyű lés 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 T/10877/32 . számú
módosító javaslathoz kapcsolódva - a következő

kapcso lódó módosító javaslato t
terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat 11 . § ában az Ftv. 32. §-a új (6) bekezdéssel egészül ki egyúttal a (7) -
(11) bekezdése (8)-(12) bekezdésre módosul :

(6) A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség szerezhet ő.A
mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint . A mesterképzés képzési és kimenet i
követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettség szerezhet ő a mesterképzésben .A
mesterképzésben szerzett szakképzettség jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör
betöltésére	 jogosít .	 A	 mesterképzésben	 -	 figyelembe	 véve	 a	 (7)	 bekezdésben
meghatározottakat - legalább hatvan kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet lehe t
megszerezni . A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév. A mesterfokozatra épül ő
mesterképzésben a képzési idő 2 félév, mely alatt hatvan kreditet lehet megszerezni .

2 . A törvényjavaslat új 15 . §-sal egészül ki, egyúttal a 15-50 . § 16-51 . §-ra változik :

„15 .§

Az Ftv . 43 . § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

43. § (1) Az alapszak elvégzését követő mesterképzésre az vehető fel, aki alapképzésben
fokozatot	 és	 szakképzettséget	 tanúsító	 oklevelet	 szerzett.	 Mesterfokozatra	 épülő
mesterképzésre az vehet ő fel, aki mesterképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsít ó
oklevelet szerzett .”

Indokolá s

A módosító javaslat megteremti a m űfaját az olyan típusú mesterképzésnek, amel y
mesterfokozatra épül. A javaslat az egységes, osztatlan képzésekre épül ő további
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mesterszakok létesítésének normatív hátterét is biztosítja, amely jelenleg nem szerepel a
törvényben. Az egységes, osztatlan képzés már önmagában mesterfokozatot eredményez ,
együttesen legalább háromszáz kreditet kell és legfeljebb háromszázhatvan kreditet lehe t
megszerezni .
A magyar felsőoktatási intézmények az európai fels őoktatási térség intézményeivel
versenyeznek a jelenlegi és leendő hallgatókért . A hatályos felsőoktatási törvénnyel bevezetett
képzési szerkezet és a képzési tartalom tekintetében az európai fels őoktatási térségbe történ ő
sikeres beilleszkedés még nem fejeződött be. A magyar állami felsőoktatási intézmények több
területen jelentős hátrányban vannak nyugat- és már-már a közép-kelet európai
versenytársaikhoz képest is, egyebek között azért, mert hiányoznak a második mesterképzé s
jogszabályi feltételei .
A javaslat célja, hogy egy viszonylag szűk területen lehetőséget adjon az Európában és Észak-
Amerikában széles körben elterjedt második mesterszak (jogászképzés esetében LL .M)
megteremtésére, amely iránt szakmai és piaci értelemben is fokozódik az igény .

Budapest, 2009 . november 6 .
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