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Módosító javaslat a

: 2009 NOV 1 2.

Dr. Katona Béla,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben,

Tisztelt Elnök Úti

A fels8bktatrfsról szóló 2005. évi C~ [őrvény rnddvsffi srtról sxáfó, TVI fadS79, .

számú törvényjavaslathoz - a Házszabály 94 . §-ának (I) bekezdése, valamint a 102 . 5-
ának (I) bieXcezdeseben}oglaltuXfoglaltaknak megfelelően a következő'

mádosttó javaslato t
terjeszteni elő.

A törvényjavaslat 15 . §-áztak a következőmódosítása javasolt

95. § Az Ftv. 55. § (2) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés lép:

42) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat kliermbg

támogatott képzésben (a továbbiakban : támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzóst is .
:A fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje négy félévvel megnövelhet ő-. A támogatási
időbe be kell számítania megkezdett államilag támogatott újévet is, kivéve, ha betegség ,
szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a fétdvet . A
támogatási idő számítáahná1 figyelmen kiveti kell hagyni a támogatási idő terhére teljesített
félévet, ha megszűnt a felsőoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a tanulmányait be
tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanulmányait nem tudta másik fels őoktatási intézményben
folytatni. Figyelmen kívül kell hagyni azt a félévet is, amelyet tanulmányai folytatásánál a
felsőoktatási intézmény a megszűnt intézményben befejezett féáévekból nem ismert cl. A
támogatási idő legfeljebb két félévvel megnő , ha a hallgató egységes, osztatlan képzésben
vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési id ő meghaladja a tíz félévet. A
doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb további hat félévvel
meghosszabbítható . A.z államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a
felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy [ak i
államilag támogatott képzésben valamely képzési ciklusban vesz részt ugyanabban a
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képzési ciklusban az 56. § (3) bekezdése szerint vehet részt államilag támogatott
képzésben) , i os a -ti s iklusban államila ► :„ QX ,s tÉ k' r ci, s q : M I : ar_ 56.
bekezdése szerinti fextéteIek fennállása esetéca folytathatók fauuimányok. Ezt a rendelkezést
alkalmazni kell a fels8fbkü szakképzés tekintet ben is."

Indokolá s

Az indítvány a T/10877f62. irományszámú -- a T/108771°70 . számú bizottsági ajánlás
IS. pontja alatt hivatkozott módosító javaslat olyan változata, amely a felsőfokíl szakképzés
tekintetében továbbra is alkalmazni rendeli az azonos képzési ciklusban folytatandó államilag
támogatott tanulmányokra vonatkozó korlátozást, ugyanakkor a célul tűzett
megfogalmazásbeli egyszerűsítést is érvényesíti.

Budapest, 2009. november "
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