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A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján az érettségi vizsga és a felsőoktatási
intézménybe való felvétel egyes szabályainak módosításáról szóló T/337 . törvényjavaslatho z
a következő

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1.A törvényjavaslat 1 . §-ában a közoktatásról szóló törvény 9 . §-ának (8) bekezdésének
második mondata az alábbiak szerint módosul :

„A Kormány rendeletben határozza meg, hogy a felsőktatási intézménybe történő
felvételhez az [egyes alapszakok] alapképzés, egységes (osztatlan) képzés esetében az
érettségi vizsga mely vizsgatárgyából vagy vizsgatárgyaiból kell emelt szint ű vizsgát
teljesíteni .”

2. A törvényjavaslat 2 . §-a az alábbiak szerint módosul :

»2 •

(1)A felsőoktatásról szóló 205 . évi CXXXIX . törvény (a továbbiakban Ftv .) 42. § -
ának (1) bekezdése a következő második mondattal egészül ki :

„A felvételi eljárást megel őzően legalább két évvel a Kormány rendeletben
határozza meg, hogy a fels őoktatási intézménybe történő felvételhez [egyes
alapszakok] alapképzés, egységes (osztatlan) képzés esetében az érettségi
vizsga mely vizsgatárgyából vagy vizsgatárgyaiból kell emelt szintű vizsgát
teljesíteni .”

(2)Az Ftv 42. §-ának (2) bekezdésének els ő mondata helyébe a következő
rendelkezés lép :

„(2) Alapképzésre történő jelentkezéshez az adott képzési területen képzés t
folytató felsőoktatási intézmények - a felvételi eljárást megelőzően legalább két
évvel a Kormány által meghatározott érettségi vizsgatárgyak közül választva -



közösen fogalmaznak meg javaslatot arról, hogy mely vízsgatantárgyakbó l
szükséges az emelt szintű érettségi vizsga letétele ."

3. A törvényjavaslat 3 . §-ában a (2)-(4) bekezdés az alábbiak szerint módosul :

„[„](2) A Kormány az 1 . és a 2._§ szerinti kormányrendeletet 2010. október 30-i g
– az érintett képzést folytató felsőoktatási intézmények javaslatainak megkérését
követően – adja ki .[” ]

[„](3) Az 1 ._§ és a 2 . rendelkezéseit első alkalommal a 2013 szeptemberében
[induló fels őoktatási] alapképzésre, egységes (osztatlant képzés[ek]re történő
felvételi jelentkezések során kell alkalmazni .["]

[(4) A törvény hatálybalépésével az Ftv . 42. §-ának (2) bekezdés els ő mondata
hatályát veszti.]"

Indokolá s

A módosító javaslat pontosítja a törvényjavaslat szövegét .

Budapest, 2010. június 15 .
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