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Zárószavazás előtti módosító javasla t

Dr. Kövér László úr
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 107. §-a alapján az „egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási,
fogyatékosságűgyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról” szóló T/l813 . számú
törvényjavaslat T/1813/40 . számú egységes javaslatához az alább i

zárószavazás el ő tti módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . Az egységes javaslat a 108 . §-t követően az alábbi 11 . alcímmel és 109 . §-sal egészül ki,
ezzel egyidejűleg az egységes javaslat – e módosító javaslattal átszámozott – 11 . alcíme és 109. §-a
a következők szerint módosul :

„11 Afelsőoktatásról szóló 2005. évi CX7CUX. törvény módosítás a

109.

(1) A felsőoktatásról szóló 2005 . évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban : Ftv.) 32.	 (6) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép :

6 A mesterké • zésben mesterfokozat ma ister master és szakkés zettsé_ szerezhet ő. A
mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint. A mesterképzés képzési és kimeneti
követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettség szerezhet ő a mesterképzésben.A
mesterképzésben szerzett szakképzettség jogszabályban meghatározottak szerinti munkakö r
betöltésére jogosít . A mesterképzésben - figyelembe véve a (7) bekezdésben meghatározottakat -
legalább hatvan kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni . A képzési idő
legalább	 két,	 legfeljebb	 négy	 félév.	 A	 mesterfokozatot 	 eredményező 	 képzésre
épülő mesterképzésben hatvan kreditet lehet megszerezni, a képzési id ő két félév.

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

(1) Alapszakhoz kapcsolódó mesterképzésre az vehető fel, aki alapk pzésben fokozatot és
szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett. Mesterfokozatot eredményező képzésre épülő
mesterké zésre az vehető fel aki mesterké zésben fokozatot és szakké . zettsé ' et tanúsító oklevelet
szerzett .” "
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12. Záró rendelkezések

[109.§]110. &

(1) Ez a törvény — a (2)—(5) bekezdésben foglalt kivétellel — 2010 . december 31-én lép hatályba.
(2) E törvény 1 . (1) és (3) bekezdése, 2—6. §-a, 8—14 . §-a, 16-32 . §-a, 33 . (1)—(3) bekezdése, 34 .
§-a, 35. (1) bekezdése, 36. (1) bekezdése, 37—89 . §-a, 91—92 . §-a és 93 . (1) és (3) bekezdése,
96–107. §-a és a (9) bekezdés, 	 valamint 109. §-a 2011 . január 1-jén lép hatályba.
(3) E törvény 15 . §-a, 33 . § (4) bekezdése és 35. (2) bekezdése 2011 . január 15-én lép hatályba.
(4) E törvény 1 . (2) bekezdése és 36. § (2) bekezdése 2011 . július 1-jén lép hatályba.
(5) E törvény 7 . §-a, valamint 33. § (5) bekezdése 2011 . szeptember 1-jén lép hatályba.
(6) E törvény 1–92. §-a, 93 . (1) és (2) bekezdése, 94–107 . §-a 2011 . szeptember 2-án hatályát
veszti .
(7) E törvény 93. (3) bekezdése és [109] 110. § (1)—(7) bekezdése 2017 . szeptember 2-án hatályát
veszti .
(8) E törvény 108 . §-a 2011 . január 2-án hatályát veszti .
(9) E törvény rendelkezéseit a közhasznú munkavégzés támogatása, valamint a rendelkezésre állási
támogatásra jogosult személy foglalkoztatásának támogatása tekintetében a hatálybalépéseko r
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell . A közhasznú munkavégzés támogatására, valamint a
rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatásának támogatására vonatkozóan e
törvény hatálybalépését megelőzően megkötött hatósági szerződéseken alapuló jogokra és
kötelezettségekre a támogatás iránti kérelem benyújtása id őpontjában hatályos szabályokat kel l
alkalmazni ."

Indokolá s

A módosító javaslat megteremti a műfaját az olyan típusú mesterképzésnek, amely mesterfokozatr a
épül. A javaslat az egységes, osztatlan képzésekre épülő további mesterszakok létesítéséne k
normatív hátterét is biztosítja, amely jelenleg nem szerepel a törvényben. Az egységes, osztatlan
képzés már önmagában mesterfokozatot eredményez, együttesen legalább háromszáz kreditet kel l
és legfeljebb háromszázhatvan kreditet lehet megszerezni .
A magyar felsőoktatási intézmények az európai felsőoktatási térség intézményeivel versenyeznek a
jelenlegi és leendő hallgatókért . A hatályos felsőoktatási törvénnyel bevezetett képzési szerkezet é s
a képzési tartalom tekintetében az európai felsőoktatási térségbe történő sikeres beilleszkedés mé g
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 mesterképzés 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, 2010 . december 22 .

Font Sándor
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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