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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 nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény,  valamint  egyes  kapcsolódó  törvények  módosításáról szóló  T/9920.  számú
törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 3. §
Módosítás jellege: kiegészítés

3. §

Az Nftv. 8. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A miniszter hivatalos kiadványként közzéteszi a miniszter által vezetett minisztérium honlapján
a diákotthon minimális létesítési és működési feltételeit.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 7. §
Módosítás jellege: kiegészítés

7. §

Az Nftv. 51. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A miniszter hivatalos kiadványként közzéteszi a miniszter által vezetett minisztérium honlapján
a képesítési keretet.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - Nftv. 53. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás



7. §

Az Nftv. 53. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve,
hogy teljesítette a felvétel  és a doktori  képzés követelményeit.  A hallgatói jogviszony ebben az
esetben a komplex vizsga teljesítésével jön létre. A doktori képzésben komplex vizsga teljesítésével
hallgatói  jogviszonyt  létesíthet  az is,  aki  az általános orvos  vagy állatorvosi  szakon a hallgatói
jogviszonyával párhuzamosan egyénileg készült fel a fokozatszerzésre és a komplex vizsga során –
a  felsőoktatási  intézmény  doktori  szabályzata  alapján  –  a  mesterképzésben  felvett  kreditek
elismerésre kerültek.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Nftv. 78. § (6) és (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9. §

Az Nftv. 78. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Közös képzés esetén szakvélemény adására a 67. § (4) és (4b) bekezdésben meghatározott
[szervezeteken  túl]szervezetek  mellett az  Európai  Felsőoktatási  Minőségbiztosítási  Szövetség
(European Association for Quality Assurance in Higher Education) teljes jogú tagjaként működő és
az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Regiszterbe (European Quality Assurance Register for
Higher  Education)  bejegyzett  szervezet  is  felkérhető,  illetve  az  ilyen  szervezettől  korábban
beszerzett szakvéleményt is el kell fogadni.

(7)  Közös  képzés  esetén  a  (6)  bekezdés  szerint  eljáró  szervezet  szakvéleményét  a  67.  §  (4a)
[bekezdésén túl]bekezdése mellett a Közös képzések minőségbiztosításának európai megközelítése
(European  Approach  for  Quality  Assurance  of  Joint  Programmes)  elnevezésű  dokumentum
figyelembevételével hozza meg.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (2) bekezdés - Nftv. 84. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Nftv. 84. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az állami támogatásra az állami felsőoktatási intézmények azonos feltételek mellett, az egyházi
felsőoktatási  intézmények  és  a  magán  felsőoktatási  intézmények  –  törvény eltérő  rendelkezése
hiányában – a miniszterrel – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével [–kötött ]– kötött
megállapodás alapján válnak jogosulttá.”
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Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (1) bekezdés - Nftv. 93. § (1a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

12. §

(1) Az Nftv. 93. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)  A  [kizárólag  ]hitéleti  képzést  folytató  felsőoktatási  intézmény  működési  engedélyének
ötévenkénti felülvizsgálata során a hitéleti képzések tekintetében a MAB szakvéleménye a 91. § (7)
bekezdés szerinti követelményeknek való megfelelésről nyilatkozik.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (2) bekezdés - Nftv. 93. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Nftv. 93. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6)  Az egyházi  felsőoktatási  intézmény működésére a  lelkiismereti  és  vallásszabadság jogáról,
valamint  az  egyházak,  vallásfelekezetek  és  vallási  közösségek  jogállásáról  szóló  törvény és  az
egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény rendelkezéseit, e
törvény 94. § (2), (3), (6) bekezdését, valamint a 95. § (2), (3) és (6) bekezdését kell alkalmazni,
azzal,  hogy  [az  e  törvény  ]a  92.  §  (3)  bekezdése  szerinti  megállapodást  a  Kormány jogosult
megkötni.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. §
Módosítás jellege: módosítás

13. §

Az Nftv. 94. § [(2b)](2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[„(2b) A magán  felsőoktatási  intézmény  szervezeti  egységét  –  ide  nem  értve  a  14.  §  (3)
bekezdés szerinti, külön törvény alapján jogi személyiségű szervezeti egységként működtetett
köznevelési intézményt, szakképző intézményt – a felsőoktatási intézmény alapító okirata jogi
személlyé nyilváníthatja. A szervezeti egység jogi személyiségét az alapító okirat, illetve annak
módosításának az oktatási hivatal általi bejegyzésével szerzi meg.”]

„(2c) A magán felsőoktatási intézmény szervezeti egységét – ide nem értve a 14. § (3) bekezdés
szerinti,  törvény  alapján  jogi  személyiségű  szervezeti  egységként  működtetett  köznevelési
intézményt, szakképző intézményt – a magán felsőoktatási intézmény alapító okirata jogi személlyé
nyilváníthatja. A szervezeti egység jogi személyiségét az alapító okirat, illetve annak módosításának
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az oktatási hivatal általi bejegyzésével szerzi meg.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

15. §

(1) Az Nftv. 102. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képzések időtartama és szintje)

„e)  a  tanárképzés  osztatlan  képzésben  –  a  Kormány  által  meghatározott  esetben  osztott
mesterképzésként – szervezhető. A képzés időtartama osztatlan képzésben legalább tíz, legfeljebb
tizenkét  félév.  A tanárképzésben –  a  képzési  és  kimeneti  követelményekben meghatározottak
szerint – kettő félév szakmai gyakorlatot a képzés elejétől, a képzés egészébe illeszkedve, iskolai
környezetben,  valamint  egyéni  összefüggő  iskolai  gyakorlat  formájában  kell  teljesíteni.  A
tanárképzés során mesterfokozat szerezhető.”

(2) Az Nftv. 102. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A  felsőoktatási  intézmény  megszűnteti  a  pedagógusképzésben  részt  vevő  hallgató  hallgatói
jogviszonyát, ha a képzési és kimeneti követelményekben foglalt alkalmassági követelményeknek
nem felel  meg,  kivéve,  ha a  hallgató az adott  felsőoktatási  intézményen belül  más alapképzési
szakra átvételre kerül.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Nftv. 103. § (1a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

16. §

Az Nftv. 103. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott főigazgató - kivéve az egyházi felsőoktatási intézményeket
- az  iskolai rendszerű köznevelési  oktatás irányítási felelőssége körében eljáró oktatásért felelős
miniszter egyetértésével nevezhető ki és menthető fel.”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Nftv. 103. § (1a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

16. §

Az Nftv. 103. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
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„(1a)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  főigazgató  az  iskolai  rendszerű  köznevelési  oktatás
irányítási  felelőssége  körében eljáró oktatásért  felelős  miniszter  egyetértésével  nevezhető  ki[  és
menthető fel].”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. §
Módosítás jellege: elhagyás

[17. §

Az Nftv. 110. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a miniszter által vezetett minisztérium honlapján a
miniszter hivatalos kiadványaként közzétegye

a) felvételi  eljárást  megelőzően  legalább  két  évvel  a  felsőoktatási  intézménybe  történő
felvételhez egyes alapképzési szakok esetében az érettségi vizsga teljesítésével kapcsolatos
követelményeket,
b) a képesítési keretet és
c) a diákotthon minimális létesítési és működési feltételeit.”]

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

18. §

(1) Az Nftv. a következő [114/H]114/M. §-sal egészül ki:

[„114/H. §

(1) E törvénynek,  a  nemzeti  felsőoktatásról  szóló  2011.  évi  CCIV.  törvény,  valamint egyes
kapcsolódó  törvények  módosításáról  szóló  2020.  évi  … törvénnyel  megállapított  53.  §  (3)
bekezdését első alkalommal a 2022. évi felvételi eljárásban doktori képzésben komplex vizsga
letételével hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra kell alkalmazni.

(2) E törvénynek –  nemzeti  felsőoktatásról  szóló  2011.  évi  CCIV.  törvény,  valamint  egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi … törvénnyel megállapított – 37. § (1)
bekezdés f) pontjára, 73. § (3) bekezdés f) pontjára és 94. § (2b) bekezdésére tekintettel 2020.
augusztus  1-jéig  szükséges  módosítani  a  magán  felsőoktatási  intézmény  alapító  okiratát,
valamint szervezeti és működési szabályzatát.”]

„114/M. §
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(1)  E  törvénynek,  a  nemzeti  felsőoktatásról  szóló  2011.  évi  CCIV.  törvény,  valamint  egyes
kapcsolódó  törvények  módosításáról  szóló  2020.  évi  …  törvénnyel  megállapított  53.  §  (3)
bekezdését  első  alkalommal  a  2022.  évi  felvételi  eljárásban doktori  képzésben komplex vizsga
letételével hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra kell alkalmazni.

(2)  E  törvénynek  –  nemzeti  felsőoktatásról  szóló  2011.  évi  CCIV.  törvény,  valamint  egyes
kapcsolódó  törvények  módosításáról  szóló  2020.  évi  …  törvénnyel  megállapított  –  37.  §  (1)
bekezdés f) pontjára,  73.  § (3) bekezdés f) pontjára és 94. § (2b) bekezdésére tekintettel  2020.
augusztus 1-jéig szükséges módosítani a magán felsőoktatási intézmény alapító okiratát, valamint
szervezeti és működési szabályzatát.”

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Nftv. [114/H]114/M. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

19. §

(2) Az Nftv. 115. §-a a következő [(27)-(29)](27)-(30) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (2) bekezdés - Nftv. 115. § új (30) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

19. §

(2) Az Nftv. 115. §-a a következő (27)-(29) bekezdéssel egészül ki:

„(30) 2020. július 31. napjától a Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kara (Gazdálkodási
Kar Zalaegerszeg)  a Budapesti  Gazdasági  Egyetem szervezetéből kiválik  és a Pannon Egyetem
szervezetébe olvad be.”

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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19. §

(3) Az Nftv. 115. §-a a következő (31) bekezdéssel egészül ki:

„(31) 2020. augusztus 1. napjától a Kaposvári Egyetem és a Szent István Egyetem összeolvadásával
a Szent István Egyetem jön létre.”

[(3) Az Nftv. 115. §-a a következő (30) bekezdéssel egészül ki:

„(30) 2020.  augusztus  1.  napjától  a  Kaposvári  Egyetem  és  a  Szent  István  Egyetem
összeolvadásával a Szent István Egyetem jön létre.”]

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

21. §

Az Nftv. 70. alcíme a következő 117/D. §-sal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. §
Módosítás jellege: módosítás

22. §

(1) Az Nftv. 1. melléklete helyébe [e törvény ]az 1. [melléklete]melléklet lép.

(2) Az Nftv. 1. melléklete helyébe [e törvény ]a 2. [melléklete]melléklet lép.

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § 4. pont
Módosítás jellege: módosítás

23. §

Az Nftv.
4. 40. §[ (2) bekezdés a) pontjában a „teljesítése” szövegrész helyébe a „teljesítését igazoló
bizonyítvány, felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél”,]

a) (2) bekezdésében a „teljesítése” szövegrész helyébe a „teljesítését igazoló bizonyítvány,
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél”,
b) (3) bekezdés a) pontjában az „a Kormány rendeletben határozza meg” szövegrész helyébe
az  „a  miniszter  hivatalos  kiadványként  közzéteszi  a  miniszter  által  vezetett  minisztérium
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honlapján”,

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § 8. pont
Módosítás jellege: módosítás

23. §

Az Nftv.
8. 48/M. § (1) bekezdésében a [„feltételt”]„feltételt,” szövegrész helyébe a „feltételt, a 48/A. § b)
pont szerint fennálló, még nem teljesített kötelezettséget,”,

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § 10. pont
Módosítás jellege: módosítás

23. §

Az Nftv.
10.  67.  §  (4b)  bekezdésében  a  „működő”  szövegrész  helyébe  a  „működő  és  az  Európai
Felsőoktatási Minőségbiztosítási Regiszterbe (European Quality Assurance Register for Higher
Education) bejegyzett”,

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § 12. pont
Módosítás jellege: módosítás

23. §

Az Nftv.
12.  89.  §  (2)  bekezdés  a)  pont  ad)  alpontjában a  [„mellett”]„mellett,” szövegrész  helyébe  a
„mellett − ide nem értve az immateriális jószágokat, tárgyi eszközöket, készleteket, amennyiben
azok  egyedi,  könyv  szerinti  bruttó  értéke  az  éves  költségvetési  törvényben  meghatározott
értékhatárt nem haladja meg −,”,

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § 3. pont
Módosítás jellege: elhagyás

24. §
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Hatályát veszti az Nftv.
[3. 37. § (1) bekezdés f) pontja,]

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § 6. pont
Módosítás jellege: elhagyás

24. §

Hatályát veszti az Nftv.
[6. 73. § (3) bekezdés f) pontjában az „az elnököt és” szövegrész,]

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § új 9. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

24. §

Hatályát veszti az Nftv.
9. 97/A. § (6) bekezdésében a „, felmentéséhez vagy megbízásának visszavonásához” szövegrész,

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § 12. pont
Módosítás jellege: elhagyás

24. §

Hatályát veszti az Nftv.
[12. 102. § (4) bekezdése,]

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

27. §

A Szakképzésről szóló törvény
a) 27. § [felvezető szövegében ]címében az „A Kormány más tagja, illetve az állami„ szövegrész
helyébe az „A Kormány más tagja, illetve az állami és nem állami”,

szöveg lép.
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Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az 1. §, a 2. §, a 13. §, a 18. § (1) bekezdése, a 22. § (1) bekezdése[, a 24. § 3.] és [6. pontja és ]
az 1. melléklet 2020. július 1-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. §
Módosítás jellege: módosítás

29. §

E törvény[ 1. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.]
a) 1. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján,
b) 25. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

Indokolás

1. Összefüggő jogtechnikai módosítás. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.)  IRM
rendelet  74.§  (2)  bekezdés  b)  pontjában  foglaltakra  tekintettel  a  felhatalmazó  rendelkezések
tartalma a törvényben az azzal összefüggő egyes rendelkezéseknél került elhelyezésre. 
2. Összefüggő jogtechnikai módosítás. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.)  IRM
rendelet  74.§  (2)  bekezdés  b)  pontjában  foglaltakra  tekintettel  a  felhatalmazó  rendelkezések
tartalma a törvényben az azzal összefüggő egyes rendelkezéseknél került elhelyezésre. 
3. A  törvénymódosítás  a  tudományos  utánpótlást  kívánja  elősegíteni  azzal,  hogy  a  doktori
képzésben komplex vizsga teljesítésével hallgatói jogviszonyt létesíthet az is, aki az általános orvos
szakon a hallgatói jogviszonyával párhuzamosan egyénileg készült fel a fokozatszerzésre, vagyis az
általános orvos szakon tanulmányokat folytatók számára lehetővé válik az egyedülállóan hosszú,
hatéves graduális képzésben a tudományos képzésre való felkészülés. Ezzel a módosítással az a
kormány célja, hogy a jövő orvosai ne csak kiváló szakemberek legyenek, hanem a tudományos
életben  is  minél  hatékonyabban  tudjanak  helytállni.  Az  állatorvos  képzés  hasonlóan  hosszú
(tizenegy  féléves)  a  képzési  idő.  Az  állatorvos  a  gyakorlat  teljesítését  követően  gyakorlati
szakemberként  helyezkedik  el.  Amennyiben  a  hallgató  az  állatorvosi  szakon  a  hallgatói
jogviszonyával  párhuzamosan  egyénileg  felkészülhet  a  fokozatszerzésre,  akkor  a  mesterfokozat
birtokában  letett  komplex  vizsga  alapján  –  kreditelismeréssel  –  doktori  képzésben  hallgatói
jogviszonyt létesíthet, amelyben a kutatási és disszertációs szakasz csak két félév, három éven belül
be kell nyújtania doktori értekezését. 
4. Nyelvhelyességi pontosításra kerül sor. 
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5. Nyelvhelyességi pontosításra kerül sor. 
6. A hitéleti  képzést  folyató  felsőoktatási  intézményekre  vonatkozó  eltéréseket  az  Nftv.  külön
fejezete határozza meg. A törvénytervezet értelmében a kizárólag hitéleti tevékenységet folytató és
a  nem kizárólag  hitéleti  képzést  folytató  egyházi  felsőoktatási  intézmények  hitéleti  képzéseire
vonatkozóan – a felsőoktatási intézmények intézményakkreditációja során, amely megalapozza a
felsőoktatási  intézmények működési engedélyének öt évenkénti  felülvizsgálatát  – csak a képzés
tárgyi feltételeinek vizsgálatára kerül sor. A hitéleti képzés tartalmának meghatározása, a képzésben
részt  vevő  oktatókkal,  tanárokkal  kapcsolatos  követelmények  meghatározása  az  egyházi
felsőoktatási intézmény joga az Nftv. egyházi felsőoktatási intézményekre vonatkozó rendelkezési
szerint is. 
7. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
8. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2019. évi XIX.
törvény 2019. július 1-jei hatállyal teremtette meg a magán felsőoktatási intézményekben létesíthető
elnöki  munkakör  lehetőségét.  A 2019.  évi  XIX.  törvény  a  magán  felsőoktatási  intézmények
működésének a változó fenntartói,  társadalmi igényekhez való igazodását  szolgáló rugalmasabb
működését elősegítve adott lehetőséget egyrészt az állami szférában már ismert kancellári, másrészt
a  magyar  viszonylatban  addig  nem  alkalmazott  elnöki  pozíció  bevezetésére.  A  nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.)  37. §-ának kiegészítése a
magán felsőoktatási intézmények magasabb vezetői (vezető állású munkavállalói) körébe helyezte
el  a  vezetői  megbízással  rendelkező  elnököt,  egyidejűleg  a  módosítás  a  magán  felsőoktatási
intézményben foglalkoztatott elnökkel kapcsolatos megbízás, felmentés jogát fenntartói hatáskörbe
telepítette.  Az  elnökre,  kancellárra  vonatkozó  sajátos  rendelkezéseket  a  nemzeti  felsőoktatásról
szóló  törvény ugyancsak  e  törvénnyel  módosított  94.  §  (2)-(2b)  bekezdései  állapítják  meg.  Az
előbbiekben ismertetett  elnöki pozíció rendszeresítése,  az elnök személye a fenntartó döntésétől
függő kérdés. Az elnöki tisztséget nem szükségszerű létrehozni, ebben az Nftv. szabad fenntartói
mérlegelést enged. Az Nftv. szabályozására azért van szükség, hogy az elnöki tisztség létesítése
esetén a felsőoktatási intézmény szakmai döntési lehetőségei körébe tartozó rektori hatáskörök ne
sérülhessenek,  kellő  pontossággal  legyenek definiálva.  Erre  a  körülményre tekintettel  javasolt  a
magán felsőoktatási intézmények szervezeti választási szabadságát a továbbiakban is megtartani. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 8., 24-25., 29.

9. A módosítás célja, hogy a pályaalkalmasság a képzés teljes időtartama alatt vizsgálható legyen.
Annak  alapját  teremti  meg  a  módosítás,  hogy az  alkalmatlanság  kimondása  a  képzés  bármely
szakaszában megtörténhessen. Amennyiben a felsőfokú tanulmányok megkezdése után, de még az
oklevél kiállítása előtt derül ki, hogy a hallgató a tanulmányai megkezdésekor előírt alkalmassági
követelményeknek utóbb nem felel  meg, a módosítás alapján a  hallgatói  jogviszonyát  meg kell
szüntetni,  kivéve,  ha  azonos  képzési  területen  másik  képzésre  átvételre  kerül,  illetve  ebben  az
esetben az abszolutóriumot szerzett hallgatónak a pedagógus oklevele nem adható ki. 
10. A tanárképző  központ  intézményi  szervezeti  egység,  egy  szervezeti  egység  létrehozása  az
egyetem  hatásköre  a  szervezeti  és  működési  szabályzata  szerint.  Állami  felsőoktatási
intézményekben  a  főigazgatói  megbízás  magasabb  vezetői  megbízás.  Az  egyházi  felsőoktatási
intézményekben  a  foglalkoztatás  a  munka  törvénykönyve  szerint  történik.  A  felsőoktatási
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intézmények tanárképző intézetének főigazgatója vonatkozásában többletjogosítványt tartalmaz az
emberi erőforrások minisztere számára, amely nem érvényesíthető a nem állami intézmények, így
az  egyházi  felsőoktatási  intézmények  szervezeti  és  működési  szabályzata  szerinti  szervezeti
egységére sem. 
11., 26. Lásd a T/9920/3. számú képviselői módosító javaslat indokolását.
12. Összefüggő jogtechnikai módosítás. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM
rendelet  74.§  (2)  bekezdés  b)  pontjában  foglaltakra  tekintettel  a  felhatalmazó  rendelkezések
tartalma a törvényben az azzal összefüggő egyes rendelkezéseknél került elhelyezésre. 
13. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 13-14.

14. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 13-14.

15-17. Lásd a T/9920/2. számú képviselői módosító javaslat indokolását.
18. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
19. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
20. Összefüggő jogtechnikai módosítás. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM
rendelet  74.§  (2)  bekezdés  b)  pontjában  foglaltakra  tekintettel  a  felhatalmazó  rendelkezések
tartalma a törvényben az azzal összefüggő egyes rendelkezéseknél került elhelyezésre. 
21. Nyelvhelyességi pontosításra kerül sor. 
22. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
23. Nyelvhelyességi pontosításra kerül sor. 
24. A 8. módosító ponttal összefüggő módosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 8., 24-25., 29.

25. A 8. módosító ponttal összefüggő módosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 8., 24-25., 29.

27. A módosítás célja, hogy a pályaalkalmasság a képzés teljes időtartama alatt vizsgálható legyen.
Annak  alapját  teremti  meg  a  módosítás,  hogy az  alkalmatlanság  kimondása  a  képzés  bármely
szakaszában megtörténhessen. Amennyiben a felsőfokú tanulmányok megkezdése után, de még az
oklevél kiállítása előtt derül ki, hogy a hallgató a tanulmányai megkezdésekor előírt alkalmassági
követelményeknek utóbb nem felel  meg, a módosítás alapján a  hallgatói  jogviszonyát  meg kell
szüntetni,  kivéve,  ha  azonos  képzési  területen  másik  képzésre  átvételre  kerül,  illetve  ebben  az
esetben az abszolutóriumot szerzett hallgatónak a pedagógus oklevele nem adható ki. 
28. Jogtechnikai pontosítás. 
29. A 8. módosító ponttal összefüggő módosítás. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 8., 24-25., 29.

30. Jogtechnikai pontosítás. 
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