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OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS És
KUTATÁSI BIZOTTSÁG

Sízottsái módosító iavasiat

Dr. Kövér László,
az Országgydllés elnöke
Helyben

Tisztelt Elnök Úr/

Az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság a nemzeti felsőoktatásról szóló
T/4999. számú törvényjavaslathoz - a Házszabály 94 §-ának (1) bekezdése, valamint a
102. §-ának (I) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -- a következő

módosító javaslato t

terjeszti elő.

A törvényjavaslat 107 . §-ának a következő módosítása javasolt:

"107. (1) Ha az oklevél illetve bizonyítvány megszerzésének az el őfeltétele az általáno s
nyelvvizsga megléte, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, aki k
tanulmányaik első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik
életévüket betöltik . Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016 .
tanévben tesznek záróvizsgát .
(2) Ha afelsőoktatási intézmény szervezeti és m űködési szabályzata fvy rendelkezik az ( .1 )
bekezdésben mcRhatározottakon túl az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előirt
általános nvelvvizsza-követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók is, akika
sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be a felsőoktatási
intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot . Ez a rendelkezés azokná l
alkalmazható utoljára, akik a2012/2013,tanévben tesznek záróvizsgát .
(3)	 Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretében ajánlott hatfokozat ú
nyelvvizsgarendszer ós az alap-, közép-, illetve fels őfokú államilag elismert vagy azzal
egyenértékű nyelvvizsgák megfeleltetését, továbbá az idegennyelv-tudást igazoló államila g
elismert nyelvvizsgáztatás rendjét a Kormány határozza meg .
[(3)]j A Kormány és a helyi önkormányzatok együttm űködésében működtetett Bursa
flungarica Felsőoktatási Onkormányzati Ösztöndíj keretében kezelt személyes és különleges
adatok felsorolását, az adatkezelés rendjét a 4. melléklet tartalmazza .
[(4)](5) A felsőoktatási ösztöndíjak odaítélésének rendjét, mértékét, az ösztöndíjra jogosultak
körét, valamint e törvény bevezetésével összefüggésben további átmeneti szabályokat a

Kormány határozza meg ."
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A módosító javaslat úgy biztosit lehetőséget a nyelvvizsga-követelmény teljesítésére ,
hogy egyidej űleg kezeli azt a társadalmi problémát is, amely szerint számos volt hallgat ó
azért nem kaphatja meg egyáltalán az oklevelét és nem dolgozhat a szakmájában, mert nem
rendelkezik nyelvvizsgával . A T/4999. irományszámú törvényjavaslat ezt a kérdés életkorho z
kötötten már bizonyos mértékben rendezi, de ezzel együtt indokolt azokra is figyelmet
fordítani, akik esetében — az időmúlásból következően — nem várható reálisan a követelmény
teljesítése, de tudásuk ugyanezen okból avulhat . Társadalmi szempontból kedvezőbb lehetővé
tenni a nyelvvizsga nélküli munkavégzést, mint a teljes tiltást alkalmazni, mivel ez utóbbi
esetben a tanulmányokba befektetett egyéni és társadalmi erőfeszítés egyáltalán nem
hasznosulhat .

A javasolt rendelkezés időben erősen korlátozott hatálya egybeesik a 107 . § (1)
bekezdésében alkalmazott mentesítéssel, így legkésőbb a 2015/2016 . tanévben kerülhet sor az
általános nyelvvizsga-követelmény alóli felmentésre . Mindez összhangban áll a tervezet 111 .
§ (1) bekezdésében meghatározott a felvételivel kapcsolatos nyelvi követelmény bevezetés i
időpontjával.
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