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A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/9920. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot fogalmazott meg.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – a támogatott képviselői módosító javaslatokat,
valamint az általa megfogalmazott  módosítási  javaslatot magába foglaló, a részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. 04. 15. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítés:

Nftv.: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Pósán László (Fidesz)
Módosítópont: T/9920/3/1.
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  az  iskolai  rendszerű  köznevelési  oktatás
irányítási  felelőssége  körében eljáró oktatásért  felelős  miniszter  egyetértésével  nevezhető  ki[  és
menthető fel].”

T/9920/3/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 5. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Ovádi Péter (Fidesz), Vigh László (Fidesz)
Módosítópont: T/9920/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

19. §
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(2) Az Nftv. 115. §-a a következő [(27)-(29)](27)-(30) bekezdéssel egészül ki:

T/9920/2/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Ovádi Péter (Fidesz), Vigh László (Fidesz)
Módosítópont: T/9920/2/2.
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.”

T/9920/2/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Ovádi Péter (Fidesz), Vigh László (Fidesz)
Módosítópont: T/9920/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

19. §

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

T/9920/2/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Dr. Pósán László (Fidesz)
Módosítópont: T/9920/3/2.
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,

T/9920/3/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 5. 

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján: 
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem
érintett részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely
szabályszerű  módosító  javaslat  tartalmával  való  összefüggése  vagy  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében meghatározott követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)
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Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Gelencsér Attila (Fidesz)
Módosítópont: T/9920/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet I. alcím táblázat 15. sor
Módosítás jellege: módosítás

Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei

A B C

1. I. EGYETEMEK

2. I/A. Állami egyetemek

...

15. Szent István Egyetem, [Gödöllő]Kaposvár

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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