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OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS
KUTATÁSI BIZOTTSÁG

Bizottsági módosító javaslat

Kövér László ,
az Országgy ű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Oktatási, Tudományos és Kutatási Bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló

46/1994. (IX.30.) OGY. határozat 102 .§ (1) bekezdése alapján az oktatás szabályozására
vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló T/11114 . számú törvényjavaslathoz a
következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 3-4 . §-ának a következő módosítása javasolt :

„3 . § A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994 . évi XL. törvény (a továbbiakban :
[Akt .] MTAtv.) a 8. §-t követően a következő alcímmel és 8/A . §-sal egészül ki :

„A [Magyarországon élő] hazai akadémikusok és az MTA [Magyarországon élő] doktorai
tiszteletdíjának felfüggesztése

8/A. § (1) A 6. (4) bekezdése és a 8 . (3) bekezdése szerinti tiszteletdíjak és hozzátartozó i
ellátások folyósítását az Akadémia elnöke felfüggeszti, ha a jogosult büntetőjogi felelősségét
a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt jogerős ítéletben megállapította és a jogosult
a) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott végrehajtandó szabadságvesztés büntetés hatály a
alatt áll,
b) foglalkozástól eltiltás büntetés hatálya alatt áll, vagy
c) közügyektő l eltiltás mellékbüntetés hatálya alatt áll .
(2) A felfüggesztés az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott büntetés, illetv e
mellékbüntetés végrehajtása befejezéséig vagy végrehajthatóságának megszűnéséig tart .
(3) A jogosult az (1) bekezdés szerinti jogerős ítéletrő l az Akadémia elnökét tájékoztatja.
(4) Az Akadémia elnöke a jogosultról a tiszteletdíj vagy a hozzátartozói ellátás folyósítás a
feltételeinek fennállása ellenőrzése céljából adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási
rendszerbő l . Az adatigénylés kizárólag az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott adatr a
irányulhat.
(5) Az Akadémia elnöke a jogosult (1) bekezdés szerinti személyes adatait az ellen őrzés
időtartamára vagy – a tiszteletdíj folyósításának felfüggesztése esetén – a jogosult
tiszteletdíjának vagy hozzátartozói ellátásának folyósítása felfüggesztésének idő tartamára
kezeli .”
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4 . § Az [Akt.] MTA tv. 24 . § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a hazai akadémikust megillet ő tiszteletdíj, a
hozzátartozói ellátások, továbbá az Akadémia [Magyarországon élő] doktora tiszteletdíj a
megállapításának feltételeit, mértékét= [és] folyósításának [időtartamát] és felfüggesztésének
szabályaitrendeletben állapítsa meg .”

2. A törvényjavaslatnak a következ ő 7. fejezettel és 843. §-sal való kiegészítése javasolt ,
az azt követő fejezetek és szakaszok számozásának értelemszerű módosítása mellett :

„7. Akülföldibizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény
módosítása

8. § (1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésér ő l szóló 2001 . évi C. törvény (a
továbbiakban : Elismerési tv.) 4. §-a a következő (4)—(5) bekezdéssel egészül ki :

„(4) A kérelmez ő valamely külföldi képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratának haza i
felsőoktatási intézményben foglalkoztatott oktató vagy tudományos kutató képesítésként
történő , a Harmadik rész szerinti elismerése azon hazai felsőoktatási intézmény feladata ,
amely a külföldi képzés sikeres elvégzését tanúsító okirattal rendelkező kérelmező t
foglalkoztatni kívánja.
(5) A külföldi oklevelek által tanúsított tudományos fokozatnak az adott munkakör betöltés e
céljából, a III. fejezet rendelkezéseinek megfelel ő alkalmazásával történő honosításaa
Magyar Tudományos Akadémia feladata, amennyiben a külföldi tudományos fokozatta l
rendelkező személyt a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó, az adott
szakterületen	 kutatást	 közfeladatként	 végző 	 költségvetési	 szerv	 közalkalmazottként
tudományos munkakörben kívánja foglalkoztatni .”

(2) Az Elismerési tv . 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(8) E törvény alkalmazása során eljáró hatóságnak a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismeréséért felelős hatóság, a (2)—(4) és a (6)—(7) bekezdésben meghatározott oktatási
intézmény, valamint az (5) bekezdésben a Magyar Tudományos Akadémia irányítása al á
tartozó költségvetési szerveire vonatkozó rendelkezése tekintetében a Magyar Tudományo s
Akadémia minősül . ”

9. § (1) Az Elismerési tv . 7 .	 (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) Hiteles fordításnak minősü l
a) az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda hiteles fordítása és a hitelesítés i
záradékával ellátott fordítás ,
b) a magyar külképviseleti szerv hitelesítési záradékával ellátott fordítás ,
c) a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás, továbbá
d) az a magyar nyelv ű fordítás, amely hitelesnek minősül valamely tagállam [28 . § (1 )
bekezdése] joga szerint.”

(2) Az Elismerési tv . 7 . §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki :
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„(5) Az eljáró hatóság internetes honlapján közzéteszi azoknak a nyelveknek a felsorolását ,
amelyek esetében nem hiteles fordítást is elfogad . ”

(3) Az Elismerési tv . 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(6) Ha az (5) bekezdés szerinti nem hiteles fordítás pontosságával kapcsolatban kétség merü l
fel, akkor az eljáró hatóság tizenöt napos határid ő mezállapításával felhívja a kérelmezőta
fordítás pontosítására. Ha a kérelmező a felhívásnak nem tesz eleget, vagy az újabb fordítá s
sem alkalmas arra, hogy a döntés alapjául szolgáljon, akkor az eljáró hatóság hiteles fordítá s
beszerzése iránt intézkedik, amelynek a költségeit a kérelmez ő viseli . ”

(4) Az Elismerési tv . 7. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki :

„(7) A Harmadik rész szerinti eljárásban az eljáró hatóság angol nyelv ű okiratok esetén nem
hiteles fordítást is elfogad . Az Oktatási Hivatal a Harmadik rész szerinti eljárásában az angol .,
a francia és a német nyelvű okiratokat fordítás nélkül is elfogadja . ”

(5) Az Elismerési tv . 7. §-a a következő (8)—(9) bekezdéssel egészül ki :

„(8) Hiteles másolatnak minősül
a) a jogszabály által hitelesnek minősített másolat .,
b) az eljáró hatóság által az eredeti okiratról készített másolat, továbbá
c) az a másolat, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint .
(9) A kérelmező a hazai bizonyítványról, oklevélrő l és a hazai szakmai gyakorlatról szól ó
hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelmét írásbelinek nem min ősülő elektronikus
levél útján is benyújthatja .”

10 .	 Az Elismerési tv. 14/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki .

„(5) Hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető felsőoktatási szakképzést tanúsít ó
oklevélként az a külföldi oklevél ismerhető el, amely

a) felsőfokú képzésben folytatott legalább kétéves id őtartamú tanulmányok befejezését
tanúsítja, és
b) nem tanúsít az (1), (2), (3) vagy (4) bekezdés szerinti végzettséget .”

11. § Az Elismerési tv . 18. § (1) bekezdésa)pontjának helyébe a következő rendelkezés lép :

[Külföldi oklevél által tanúsított szakképzettség akkor ismerhető el a hazai felsőoktatásban
megszerezhető szakképzettségként, ha]

„ a)a szakképzettség az oklevél által tanúsított alapfokozathoz, mesterfokozathoz, fels őfokú
szakképzést vagy szakirányú továbbképzést tanúsító oklevélhez kapcsolódik, és”

12. $ Az Elismerési tv . 64. § (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki :

„Mentes azonban az eljárási díj alól az e törvény X . Fejezete szerinti bejelentés, még abban a z
esetben is, ha a szolgáltatásnyújtás el őzetes ellenőrzés alá tartozik . ”
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13. § Hatályát veszti az Elismerési tv . 7 .	 (2) bekezdésének második mondata és a 28. § (17)
bekezdése."

Indokolá s

A T/11114/24. irományszámú módosító javaslat helyett – az ott részletezett tartalmi indokok
alapján – azonban a Házszabály rendelkezéseihez igazoldó formában javasolt a változtatás i
szándékot megvalósítani . Ennek megfelelően az eredeti T/11114 . törvényjavaslat által nem
érintett 1994 . évi XL . törvény 8. §-ának a módosítása jelen indítványnak nem képezi a részét .

Budapest, 2013 . június 6 .
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