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Módosító javaslat !
Dr. Katona Béla,
az Országgyűlés elnöke részére

helyben
Tisztelt Elnök Úr!

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979 .
számú törvényjavaslathoz - a Házszabály 94. §-ában, 102 . §-a (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően – a következő

módosító javaslato t

terjesztem elő:

1. A törvényjavaslat 6 . §-ának a következő módosítása javasolt :

„6. § A felsőoktatásról szóló 2005 . évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban : Ftv.) 42. § (1)-(3)
bekezdése helyébea következő [második mondattal egészül ki és egyúttal hatályát veszti
az Ftv . 42. § (2) bekezdése els ő mondata] rendelkezés lép :

["A felvételi eljárást megelőzően legalább két évvel a Kormány határozza meg, hogy a
felsőoktatási intézménybe történ ő felvételhez az egyes alapszakok esetében az érettség i
vizsga mely (egy vagy kett ő) vizsgatárgyból kell emelt szintű követelményekre épül ő
vizsgát teljesíteni .”]

"(1) Alapképzésre történő felvétel feltétele az érettségi vizsga sikeres teljesítése.A
jelentkezéshez szükséges vizsga szintjét – a (2) bekezdés szerinti közös intézményi javasla t
alapján – a Kormány képzési területenként, illetve szakonként rendeletben határozza meg .A
jelentkezéshez szükséges vizsga szintjét meghatározó jogszabályt, jogszabályi rendelkezést ,
illetve annak módosítását az adott felvételi eljárás évét megel őző második év március 31-ig
kell kihirdetni .

(2) Alapképzésre történő jelentkezéshez az adott képzési területen képzést folytató
felsőoktatási intézmények – a Kormány által meghatározott érettségi vizsgatárgyak közül
választva – közösen fogalmazzák meg javaslatukat arról, ho gy mely vizsgatantárgyakbó l
szükséges az emelt szintű érettségi vizsga letétele . A felsőoktatási intézmények javaslat a
valamennyi alapképzési szak esetén tartalmazza azt a vizsgatárgyat, amelyből az emelt szintű
érettségi vizsga letétele mindenképpen indokolt . A felsőoktatási intézmény határozza meg,
hogy milyen érettségi vizsga-eredményre és milyen középiskolai tanulmányi eredmén y
elérésére van szükség a felvételi kérelem teljesítéséhez . Ha az alapvető tanulmányi
követelmények teljesítéséhez egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeknek kell



megfelelni, alkalmazni kell a 41 . § (3) és (6) bekezdésében foglaltakat . A Kormány határozz a
meg, hogy mely esetben lehet megkövetelni az egészségügyi, illetve a pályaalkalmassági
vizsgálaton való részvételt, azokat az érettségi vizsgatárgyakat, amelyekb ől a felsőoktatási
intézmények választhatnak, továbbá a kétszintű érettségi	 vizsgarendszer bevezetését
megelőzően tett, illetőleg a külföldi, külföldi rendszerű érettségi vizsgával jelentkez ők
eredményeinek megfeleltetését az emelt szintű érettségi vizsgaeredményekkel .

(3) Az alapképzésre történő felvételre benyújtott jelentkezési kérelmeket - a (4 )
bekezdésben meghatározott kivétellel - az egyes képzési területekre meghatározott felvételi
követelmények alapján, képzési áganként, szakonként kell rangsorba állítani . A felvételi
feltételeket teljesítők felvételi kérelmét a felvételi rangsorban elért helyük alapján kel l
teljesíteni, oly módon, hogy a felvételi rangsorban előbb állók kérelmét kell az általuk
megadott intézményi rangsor szerint teljesíteni . "

Indokolás

A módosító javaslat szabályozza az emelt szint ű érettségi vizsga teljesítési kötelezettségét .

2. A törvényjavaslat 8 . § (3) bekezdésének a következő módosítása javasolt :

"(3) Az Ftv. – e törvény 6 . §-ával megállapított – 42 . § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat els ő
alkalommal a 2014 szeptemberében kezdődő alap, illetve osztatlan képzések első évfolyamán
tanulmányokat folytatni kívánó jelentkezők tekintetében, majd ezt követ ően felmenő
rendszerben kell alkalmazni . [kormány a 6 . § szerinti kormányrendeletet 2010 . március
31-ig – az érintett területen képzést folytató fels őoktatási intézmények javaslataina k
megkérését követően – adja ki.]"

Indokolás

Az 1 . pontban kezdeményezett módosítási javaslathoz kapcsolódó, a bevezetést szolgáló
átmeneti rendelkezés .

Budapest, 2009 . november "
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