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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Kulturális bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján –  A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló  T/3294. számú törvényjavaslathoz az alábbi
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - elismerési törvény 56. § (2) bekezdés záró 
szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

8. §

Az elismerési törvény X/B. Fejezete a következő 56. §-sal egészül ki:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat a riasztási mechanizmusban közreműködő hatóság
a) a szakma gyakorlásától eltiltás, felfüggesztés leteltéig, de legfeljebb a riasztási mechanizmus
szerinti bejelentésig,
b) a közokirat-hamisítás bejelentéséig

[kezelheti]kezeli.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - Nftv. 37. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás



12. §

Az Nftv. 37. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A magasabb vezetői és a vezetői megbízás a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat.  Ha a
rektori  pályázat kiírása napján a pályázó még nem töltötte be a hatvanötödik életévét,  de azt a
pályázat kiírásától a megbízás pályázatban kiírt időtartama végéig betölti, akkor vezetői megbízása
– a (3) és (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően – további egy alkalommal meghosszabbítható.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § - Nftv. 41/H. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

15. §

Az Nftv. 41/H. §-a a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4)  Az  (1)  bekezdés  szerint  indult  perben  egyesbíró  jár  el  első  fokon.  Ha  az  ügy  különös
bonyolultsága indokolja, az egyesbíró a perben a tárgyalás megkezdése előtt elrendelheti, hogy az
ügyben három hivatásos bíróból  álló  tanács járjon el.  A tanács  elé  [rendelt]utalt ügyben utóbb
egyesbíró nem járhat el.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Nftv. 44. § (3b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

16. §

Az Nftv. 44. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) Azon munkáltatónál végzett szakmai gyakorlat esetén, amelynél a hallgató foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyban áll,  [a 44. § ]az (1) bekezdés a) pontja szerinti hallgatói munkaszerződést
nem szükséges megkötni.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. §
Módosítás jellege: módosítás

29. §

(1) Az Nftv. 115. §-a a következő [(11)](24) bekezdéssel egészül ki:

[„(11) E törvénynek – a 2018. évi …törvénnyel módosított – 37. § (6) bekezdésében foglaltakat
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a 2018. évi …törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő pályázatokra is alkalmazni kell.”]

„(24) E törvénynek – a 2018. évi …törvénnyel módosított – 37. § (6) bekezdésében foglaltakat a
2018. évi …törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő pályázatokra is alkalmazni kell.”

(2) Az Nftv. 115. §-a a következő [(13)](25) bekezdéssel egészül ki:

[„(13) A  Győri  Hittudományi  Főiskola  2019.  február  1-jétől  Brenner  János  Főiskola
megnevezéssel működik.”]

„(25) A Győri Hittudományi Főiskola 2019. február 1-jétől Brenner János Hittudományi Főiskola
megnevezéssel működik.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § új 19. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

31. §

Az Nftv.
19.  68.  §  (4)  bekezdésében  a  „(1)–(3)  bekezdésében”  szövegrész  helyébe  a  „(1)–(2)
bekezdésében",

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

[A Kjt. 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 56-58. sorral egészül ki:]

A Kjt. 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 56-58. sorral egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet I. alcím táblázat 1. sor
Módosítás jellege: módosítás

A Kjt. 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 56-58. sorral egészül ki:

[„56]56. Szakmódszertant oktató tanár 3. 47

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet I. alcím táblázat 54. sor
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Módosítás jellege: módosítás

„Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei

A B C

...

54. Brenner János Hittudományi Főiskola, Győr

” 

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 10.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 7. § - elismerési törvény 55. § (6) bekezdés … eltiltottak[,] vagy…

2. 25. § (2) bekezdés - Nftv. 108. § 23. pont … [ide értve ]ideértve az …

3. 31. § 13. pont …képzést [-”]–”,

4. 31. § 22. pont …helyébe a „67 200 …

5. 32. § n) pont – az egységes …

Indokolás

1. A  javaslat  nyelvhelyességi,  szerkesztési  és  a  normavilágosságot  szolgáló  módosításokat
tartalmaz. 
2. A  javaslat  nyelvhelyességi,  szerkesztési  és  a  normavilágosságot  szolgáló  módosításokat
tartalmaz. 
3. A  javaslat  nyelvhelyességi,  szerkesztési  és  a  normavilágosságot  szolgáló  módosításokat
tartalmaz. 
4. A javaslat szerkesztési módosítást tartalmaz. 
5. Az átmeneti rendelkezéseket indokolt a 115. § utolsó bekezdése után beilleszteni, illetve a Győri
Hittudományi Főiskola pontos új neve Brenner János Hittudományi Főiskola. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 5., 9.

6. A törvényjavaslat 32. § j) pontja hatályon kívül helyezi az Nftv. 68. § (3) bekezdését. 
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7. A javaslat szerkesztési módosítást tartalmaz. 
8. A javaslat szerkesztési módosítást tartalmaz. 
9. Az 5. módosító ponttal összefüggő módosítás, a Győri Hittudományi Főiskola pontos új neve
Brenner János Hittudományi Főiskola. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 5., 9.

10. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosításokat tartalmaz. 
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