
ravatala
AZ ORSZÁGGYŰLÉS

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KUTATÁSI
BIZOTTSÁGA

dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke

Helyben

—'1)15P G 8

:Érkgzeu,: 2011 DEC 2 1.

Zárószavazás előtti bizottsági módosító javasla t

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 107. §-a alapján „A nemzeti felsőoktatásról” szóló T/4999. számú
törvényjavaslat T/4999/366 . számú egységes javaslatához az Oktatási, tudományos és kutatás i
bizottság a következő

zárószavazás előtti módosító javaslato t
terjeszti elő :

Az egységes javaslat 40 . § (2)-(3) bekezdése a következők szerint változik :

[(2) Az alapképzésre (osztatlan képzésre) történ ő felvétel feltétele az érettségi vizsga és a külö n
jogszabályban meghatározott felvételi vizsga valamint legalább egy „C” típusú középfok ú
államilag elismert — középfokú (B2 szintű ) általános nyelvi, komplex — vagy azzal egyenértékű
nyelvvizsga sikeres teljesítése . A felsőoktatási intézmény a felvételt szóbeli felvétel i
vizsgakövetelmény, illetve egészségügyi, szakmai vagy pályaalkalmassági követelmények —
egészségügyi, szakmai alkalmassági, pályaalkalmassági vizsgálat, illetve vizsga — teljesítéshe z
kötheti. ]

(2) Alapképzésre és osztatlan képzésre történő felvéte l
a) feltétele az érettségi vizsga sikeres teljesítése ,
b) feltétele lehet meghatározott szintű nyelvtudás ,
c) feltétele lehet egészségügyi -, szakmai -, pályaalkalmassági vizsgálat .

(3) A felvételi eljárást megel őzően legalább két évvel [a)] a Kormány rendeletben határozza meg ,
hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételhez egyes alapszakok esetébe n
[az érettségi vizsga teljesítésével kapcsolatos követelményeket ,
b) az azonos szakon képzést folytató fels őoktatási intézmények szakonként egységes szóbel i
felvételi vizsgakövetelményeket határoznak meg . ]
a) mely tantárgyból vagy tantárgyakból milyen érettségi vizsgát kell teljesíteni ,
b) mely nyelvből, milyen szintű és milyen vizsgával igazolt nyelvtudásra van szükség ,
c) milyen egészségügyi -, szakmai -, pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni ."



Indokolás

A javaslat célja az esélyegyenl őség megteremtése . Indokolt rögzíteni azt is, hogy a Kormány
feladata meghatározni, hogy az egyes képzésekre milyen szintű érettségi vizsga a felvétel
feltétele .

Budapest, 2011 . december 21 .

Pokorni Zoltán
elnök
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