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Benyújtó: Dr. Pósán László, Elnök
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/13956. számú törvényjavaslathoz az alábbi
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.
Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Kjt. 61. §
Módosítás jellege: módosítás
1. §
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 61. §-a a
következő (2)-(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az (1) [bekezdésben megjelölt]bekezdés szerinti
iskolai végzettséget és szakképesítést, illetve szakképzettséget a nemzeti köznevelésről szóló
törvényben, a szakképzésről szóló törvényben és a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben
használt fogalmakkal azonosan kell értelmezni. A részszakképesítést és a szakképesítés-elágazást
szakképesítésnek, a szakképesítés-ráépülést szakképesítésre épülő szakképesítésnek kell tekinteni.
(3) 2020. január 1-jét követően az (1) bekezdés és a 66. § (2) [bekezdésének]bekezdése
alkalmazásakor az emelt szintű szakképesítést e törvény szerint felsőfokú szakképesítésnek, a
középszintű szakképesítést e törvény szerint középfokú szakképesítésnek kell tekinteni.
(3b) A szakképzésről szóló törvény szerinti szakmajegyzékben szereplő és a Magyar Képesítési
Keretrendszer (a továbbiakban: MKKR) szerinti 5. szintű technikumi szakma megszerzését igazoló
oklevéllel tanúsított képesítést felsőfokú szakképesítésnek, az MKKR szerinti 4. szintű szakma
megszerzését igazoló szakmai bizonyítvánnyal tanúsított képesítést középfokú szakképesítésnek
kell tekinteni az (1) bekezdés és a 66. § (2) [bekezdésének]bekezdése alkalmazásakor.
(3c) A szakképzésről szóló törvény szerinti programkövetelményekről vezetett nyilvántartásban

szereplő és az MKKR szerinti 5. szintű programkövetelmény szerint folyó szakmai képzéshez
kapcsolódóan megszerezhető, képesítő bizonyítvánnyal tanúsított szakképesítést felsőfokú
szakképesítésnek, az MKKR szerinti 4. szintű programkövetelmény szerint folyó szakmai
képzéshez kapcsolódóan megszerezhető, képesítő bizonyítvánnyal tanúsított szakképesítést
középfokú szakképesítésnek kell tekinteni az (1) bekezdés és a 66. § (2) [bekezdésének]bekezdése
alkalmazásakor.”
Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. §
Módosítás jellege: módosítás
4. §
Az Nytv. IV. Fejezete a következő 24/J. §-sal egészül ki:
„24/J. §
Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a nyilvántartott személyek azonosítása,
ellenőrzése és adatainak pontosítása céljából – a családi állapot, a házasságkötés vagy bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésének helye, az értesítési cím adat és a nyilvántartásból kikerülés helye
adatok kivételével – a 17. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, valamint a nyilvántartás jogcíme
adatokat jogosult igényelni a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervtől.”
[4. §
Az Nytv. IV. Fejezete a következő 24/I. §-sal egészül ki:
„24/I. §
Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a nyilvántartott személyek azonosítása,
ellenőrzése és adatainak pontosítása céljából – a családi állapot, a házasságkötés vagy
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye, az értesítési cím adat és a nyilvántartásból
kikerülés helye adatok kivételével – a 17. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, valamint a
nyilvántartás jogcíme adatokat jogosult igényelni a személyiadat- és lakcímnyilvántartást
kezelő szervtől.”]
Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
10. §
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 20. § (4) bekezdés g) és h) pontja
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helyébe a következő [rendelkezés lép]rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következő i) ponttal
egészül ki:
Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. §
Módosítás jellege: módosítás
15. §
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 66. §-a a következő [(3) és (4) ](3)-(5)
bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben az állam [helyi önkormányzat tulajdonában álló ]valamely vagyonelemet
ellenérték fejében szerez meg és [az állami tulajdonba kerülő ]a vagyonelem létrehozásához,
értéknövelő felújításához, fejlesztéséhez – annak állam általi megszerzését megelőzően – központi
költségvetési
forrás
került
felhasználásra,
akkor
a
vagyonelem
vételárának
[megállapításánál]megállapításakor a [költségvetési forrás felhasználásával megvalósult
értéknövelő beruházás, fejlesztés, felújítás értékének ]vételárat csökkenteni kell a felhasznált
központi költségvetési [forrással arányos részét nem lehet figyelembe venni, a ]forrás összegével
akként, hogy a vételár meghatározásának alapjául szolgáló becsült forgalmi értékből [az ]
értéknövelő beruházás[ fejlesztés], felújítás esetén az értékelés fordulónapján fennálló könyv
szerinti [értéket ]értékére jutó felhasznált központi költségvetési forrás összegét le kell vonni.
(4) Társasági részesedés állam által történő megszerzése esetén, ha a gazdasági társaság, amelyben a
részesedés fennáll – a társasági részesedés állam általi megszerzését megelőzően – központi
költségvetésből származó fejlesztési támogatásban részesült, akkor a társasági részesedés vételárát
csökkenteni kell a felhasznált központi költségvetési forrás összegével akként, hogy a vételár
meghatározásának alapjául szolgáló becsült forgalmi értékből a gazdasági társaság értékelésének
fordulónapján a számviteli nyilvántartásában szereplő központi költségvetésből származó fejlesztési
támogatás elhatárolt összegét le kell vonni.
(4) A vételár megállapítására vonatkozó (3) bekezdés szerinti rendelkezést az Nvtv. 14. § (2)
bekezdésében foglaltak szerinti elővásárlási jog gyakorlása során is alkalmazni kell.”
Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § - Mttv. 69. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
21. §
Az Mttv. 69. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) JBE médiaszolgáltatónak minősül a legalább tizenöt százalékos éves átlagos közönségaránnyal
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rendelkező
lineáris
audiovizuális
médiaszolgáltató,
feltéve,
hogy
legalább
egy
médiaszolgáltatásának éves átlagos közönségaránya eléri a három százalékot JBE
médiaszolgáltatónak minősül a közszolgálati, közösségi és tematikus médiaszolgáltató kivételével
legalább [húsz százalékos ]húszszázalékos éves átlagos közönségaránnyal rendelkező lineáris
[audiovizuális médiaszolgáltató és lineáris ]rádiós médiaszolgáltató is, feltéve, hogy legalább egy
médiaszolgáltatásának éves átlagos közönségaránya eléri az öt százalékot.”
Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 22. §
Módosítás jellege: kiegészítés
22. §
Az Mttv. 86. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A Kuratóriumnak a (8) bekezdésben meghatározott megalakulásáig a Kuratórium korábbi
tagjainak megbízatása fennmarad.”
Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 22. §
Módosítás jellege: kiegészítés
22. §
Az Mttv. 92. § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A Kuratóriumi tagok a határozathozatal során igen és nem szavazattal szavazhatnak.”
Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 22. §
Módosítás jellege: kiegészítés
22. §
Az Mttv. 100. §-a következő (8)-(10) bekezdéssel egészül ki
„(8) Az Alap által történő felhasználás szempontjából az ellenkező bizonyításáig kereskedelmi
forgalomban nem elérhető műveknek kell tekinteni azokat az Alap által kezelt közgyűjtemény
részét képező, a közszolgálati rádió- vagy televízió szervezet megrendelésre gyártott vagy saját
gyártású műveit és kapcsolódó jogi teljesítményeket, amelyeket a közszolgálati rádió- vagy
televízió szervezet 2010. december 31. napján, vagy azt megelőzően hozott nyilvánosságra, továbbá
a nemzeti hírügynökségi tevékenység során 2010. december 31. napját megelőzően létrejött
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műveket és kapcsolódó jogi teljesítményeket.
(9) Az Alap oktatási intézmény és oktatási feladatellátásban részt vevő állami szervezet számára
külön engedély- és díjfizetési kötelezettség nélkül jogosult az iskolai oktatási feladatok ellátásának
elősegítése céljából átadni az általa kezelt közgyűjteménybe tartozó műveket az Szjt. 34.§ (3)
bekezdése szerinti felhasználások megvalósításához.
(10) A közszolgálati médiaszolgáltató, az Alap és a tulajdonosi joggyakorlásuk alá tartozó
szervezetek a közérdekű archiválási, tudományos, művészi vagy irodalmi kifejezés, továbbá a
történelmi eseményekről folytatott kutatások lehetővé tétele céljából végzett adatkezelésére az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény II/A.
fejezetét, a 17-18. §-ok kivételével, nem kell alkalmazni.”
Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 22. §
Módosítás jellege: kiegészítés
22. §
Az Mttv.101. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közszolgálati médiaszolgáltató hírügynökségi feladatainak ellátása érdekében felkérheti az
Alapot
a) az ország minden megyéjére és a fővárosra kiterjedő,
b) a Kárpát-medence magyarlakta területeire kiterjedő
c) az ország nemzetközi kapcsolatrendszerének és érdekeinek megfelelő
tudósítói hálózat működtetésére.”
Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § - Mttv. 136. § (3b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
23. §
Az Mttv. 136. §-a a következő (3a)-(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A Médiatanács az Alap vezérigazgatójának a 134. § (10) bekezdése szerinti zárszámadási
törvényjavaslat benyújtásáig előterjesztett indokolt kérelmére a közszolgálati kötelezettségek
jövőbeni teljesítése, a hatékony gazdálkodás elősegítése érdekében az Alap számára a tárgyévre
vonatkozóan nyújtott források fel nem használt, illetve kötelezettségvállalással le nem kötött
részéből közszolgálati tartalékot képezhet. A közszolgálati tartalék mindenkori mértéke – a (3c)
bekezdés szerinti eset kivételével – legfeljebb a közszolgálati feladatok ellátására szolgáló tárgyévet
megelőző évben rendelkezésre álló források 10%-a lehet. A közszolgálati tartalék kizárólag a
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közszolgálati feladatellátás költségeinek fedezésére használható fel.”
Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
24. §
(1) Az Mttv. 203. § 13-14. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„13. Hálózatba kapcsolódás: két vagy több lineáris rádiós médiaszolgáltatást nyújtó
médiaszolgáltató vagy lineáris rádiós médiaszolgáltatás összekapcsolódása ugyanazon
műsorszám vagy műsor egyidejű vagy csaknem egyidejű szolgáltatására.
14. Hálózatos médiaszolgáltató: az a lineáris rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató,
amelynek műsora vagy műsorszáma hálózatos rádiós médiaszolgáltatásban terjesztésre kerül.”
(2) Az Mttv. 203. § 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. Közszolgálati médiavagyon: a közszolgálati médiaszolgáltató, jogelődei, valamint az Alap
által megrendelt, bármilyen jogcímen készített, adásvétel útján beszerzett, felhasználási
szerződéssel vagy egyéb megállapodás útján részben vagy egészben megszerzett, vagy készített
filmalkotások és más audiovizuális művek, rádiós műsorszámok, hangfelvételek és a
médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb, kulturális értéket képviselő dokumentumok, fényképek,
továbbá sporttevékenység, illetve sportesemények közvetítésének, rögzítésének szerzői és
szomszédos jogai, vagy ezek bármely felhasználási jogai, valamint e műveket tartalmazó fizikai
hordozók (például: lemezek, szalagok, kazetták, papíralapú dokumentumok, kották), továbbá a
jelmezek, kellékek, díszletek és egyéb szerzői művek, amennyiben a művel kapcsolatos szerzői
és szomszédos jogok a törvény hatálybalépését megelőzően a közszolgálati médiaszolgáltató
jogelődei valamelyikét vagy a törvény hatálybalépését követően az Alapot illetik meg vagy
illették meg, valamint, amelyekre vonatkozóan e törvény hatálybalépését követően a
közszolgálati médiaszolgáltató jogelődei szereztek, vagy maga a közszolgálati médiaszolgáltató
szerez jogot. A közszolgálati médiavagyonba tartozik a közszolgálati médiaszolgáltató
hírügynökségi tevékenysége során, valamint online sajtóterméke, vagy más online
médiaszolgáltatása vagy kiegészítő médiaszolgáltatása körében előállított médiatartalom még
abban az esetben is, ha önálló szerzői vagy szomszédos jogi védelmet nem élvez.”
Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § 1. pont
Módosítás jellege: elhagyás
26. §
Az Mttv.
[1. 36. § (1) bekezdésében a ,,sem haladhatja meg a nyolc percet” szövegrész helyébe a ,,sem
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haladhatja meg a tizenkét percet” szöveg, valamint a ,,sem haladhatja meg a hat percet”
szövegrész helyébe a ,,sem haladhatja meg a nyolc percet” szöveg,]
lép.
Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § új 5., 6., 7., 8. pont
Módosítás jellege: kiegészítés
27. §
Hatályát veszti az Mttv.
5. 88. § (4) bekezdésében a „teljes ülése” szövegrész,
6. 89. § (1) bekezdésében a „teljes ülése” szövegrész,
7. 89. § (2) bekezdésében a „teljes ülése” szövegrész
8. 136.§ (5) bekezdése.
Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (3) bekezdés - MMA tv. 7. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(3) Az MMA tv. 7. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A Nemzet Művésze díjban részesített személy – az Alapszabályban rögzített feltételek mellett
és az Alapszabály szerinti egyszerűsített eljárásban – a (4)-(7) bekezdésben foglaltak
alkalmazásának és az előzetes levelező tagság követelményének mellőzésével az MMA rendes
tagjává válhat. Az elé terjesztett jelöltek rendes taggá választásáról – titkos szavazással, egyszerű
többséggel – a közgyűlés dönt. A rendes tagi jogviszony kezdőnapja a [közgyűlést]megválasztást
követő nap.”
Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § - MMA tv. 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
29. §
Az MMA tv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közgyűlés – a 7. § (4)-(8) bekezdésében meghatározott eljárás [megfelelő ]alkalmazásával –
levelező tagokat választhat. Levelező taggá választható”
Módosítópont sorszáma: 16.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(3) Az MMA tv. 17. § (5) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a
következő l) és m) [pontokkal]ponttal egészül ki:
[Az elnökség az (1) bekezdésben foglaltakon túl]
„k) a költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése, valamint alapító okiratának és
[megszüntetése ]megszüntető okiratának kiadása kivételével gyakorolja az MMA által alapított
költségvetési szerv fölött azokat a jogokat, amelyeket az államháztartásról szóló törvény a
költségvetési szerv irányításának jogaiként meghatároz, e jogainak gyakorlását az
Alapszabályban – részben vagy egészben – az MMA elnökére ruházhatja;”
Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § - MMA tv. 30/C. §
Módosítás jellege: módosítás
35. §
Az MMA tv. 11. alcíme a következő 30/C. §-sal egészül ki:
„30/C. §
(1) A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2020. évi …. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) [megállapított 7]módosított 28/L. § [(9)](1)
bekezdését, [első ízben ]valamint a [2022. évi Nemzet Művésze díjak odaítélését követően kell
alkalmazni, azzal, hogy az MMA rendes tagjai közé való felvételét ez alkalommal – ]Módtv2.vel megállapított 28/M. § (2) bekezdését a [Nemzet Művésze díj 2022. évi díjazottján kívül – a
Nemzet Művésze címet]Módtv2. hatálybalépését követően indult művészjáradék megállapítása
iránti ügyekben és a [2022. évet megelőzően elnyert díjazott is kérheti]megismételt eljárásokban
kell alkalmazni.
(2) E törvénynek a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról
szóló 2014. évi X. törvénnyel, a Módtv.-vel, valamint a Módtv2.-vel végrehajtott módosításai nem
érintik az e törvények hatálybalépését megelőzően, a mindenkor hatályos törvény rendelkezéseinek
megfelelően rendes vagy levelező tagságot szerzett személyek tagsági jogviszonyának fennállását.”
Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § - MMA tv. 30/D. §
Módosítás jellege: módosítás
36. §
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Az MMA tv. 11. alcíme a következő 30/D. §-sal egészül ki:
„30/D. §
[(1)] A Módtv2.-vel [módosított 28/L]megállapított 7. § [(1)](9) bekezdését[, valamint ] első ízben
a [Módtv2.-vel megállapított 28/M. § (2) bekezdését ]2022. évi Nemzet Művésze díjak odaítélését
követően kell alkalmazni, azzal, hogy az MMA rendes tagjai közé való felvételét ez alkalommal – a
[Módtv2. hatálybalépését követően indult művészjáradék megállapítása iránti ügyekben
és]Nemzet Művésze díj 2022. évi díjazottján kívül – a Nemzet Művésze címet a [megismételt
eljárásokban kell alkalmazni]2022. évet megelőzően elnyert díjazott is kérheti.
[(2) E törvénynek a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény
módosításáról szóló 2014. évi X. törvénnyel, a Módtv.-nyel, valamint a Módtv2.-vel
végrehajtott módosításai nem érintik az e törvények hatálybalépését megelőzően, a mindenkor
hatályos törvény rendelkezéseinek megfelelően rendes vagy levelező tagságot szerzett
személyek tagsági jogviszonyának fennállását.]”
Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
39. §
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 29. § (1) bekezdése helyébe
a következő [rendelkezéssel egészül ki:]rendelkezés lép:
Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § - Nftv. 114/N. §
Módosítás jellege: módosítás
67. §
Az Nftv. 69. alcíme a következő 114/N. §-sal egészül ki:
„114/N. §
(1) E törvénynek a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2020. évi …. törvénnyel (a továbbiakban: [Módtv2]Módtv3.) megállapított 4.
§ (2a), (2b) és (5) bekezdése alapján az oktatási hivatal a felsőoktatási intézmény fenntartóját
tulajdonosként 2021. február 1-ig nyilvántartásba veszi, azzal, hogy a tulajdonos, illetve a fenntartó
az erről szóló megállapodás benyújtásával 2021. február 1-ig bejelentheti, ha a fenntartói jog
gyakorlója a tulajdonostól eltérő személy.
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(2) E törvénynek – a [Módtv2.-vel]Módtv3.-mal megállapított – 84. § (2) bekezdés c) és d) pontját,
84. § (3) bekezdését, 84/A. § (1), (1a) és (2) bekezdését, 94. § (3) bekezdését, 117/C. § (11)
bekezdését 2021. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.
(3) E törvénynek – a [Módtv2.-vel]Módtv3.-mal megállapított – 84/A. §-át a közfeladatot ellátó
közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény tekintetében 2021.
szeptember 1-jétől olyan módon kell alkalmazni, hogy az adott felsőoktatási intézményre tekintettel
évente biztosított költségvetési hozzájárulásnak az összes felsőoktatási intézmény számára
biztosított költségvetési hozzájárulás éves összegéhez viszonyított aránya nem lehet kevesebb, mint
az 2020/2021-es tanévben az adott felsőoktatási intézményre tekintettel megállapított költségvetési
hozzájárulásnak az összes felsőoktatási intézmény részére biztosított költségvetési hozzájáruláshoz
viszonyított aránya.
(4) E törvénynek – a [Módtv2.-vel]Módtv3.-mal megállapított – 92. § (1a)−(1c) bekezdését a
Módtv2. hatálybalépésekor már létrejött támogatási jogviszonyok esetében is alkalmazni kell.”
Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § 12. pont
Módosítás jellege: módosítás
68. §
Az Nftv.
12. 28. § (5) bekezdésében [a „továbbá” ]az „Az egyetemi tanári munkakörben történő
alkalmazás” szövegrész helyébe az „Az egyetemi tanári munkaköri cím adományozásának és az
egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazásnak” szöveg, valamint az „előadást tart.”
szövegrész helyébe az „előadást tart. Az egyetemi munkaköri cím adományozásának és az
egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazásnak a [„valamint” ]feltételeit a 69. § szerinti, az
érintettre irányadó eseti követelményeknek megfelelően kell teljesíteni.” szöveg,
lép.
Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § 13. pont, 17. pont, 21. pont
Módosítás jellege: módosítás
68. §
Az Nftv.
13. 37. § (6) bekezdésében a „rektori” szövegrész helyébe [a „37. § ]az „az (1) bekezdés a)−e)
pontjában meghatározott magasabb vezetői” szöveg,
14. 41/D. § (2) bekezdésében a „felvételi teljesítmény értékelését” szövegrész helyébe a
„számított pontszámát” szöveg,
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15. 41/F. § (1) bekezdés b) pontjában a „visszavonta” szövegrész helyébe a „valamennyi
kiválasztott jelentkezési hely tekintetében visszavonta” szöveg,
16. 44. § (1) bekezdés a) pontjában a „külső” szövegrészek helyébe a „külső vagy belső” szöveg,
17. 48/A. § d) pontjában az „– évente a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított éves
átlagos fogyasztóiár-növekedés mértékével növelt – összegét (e pont tekintetében a továbbiakban
együtt: tartozás)” szövegrész helyébe az „(e pont tekintetében a [továbbiakban együtt: ]
továbbiakban: tartozás) – évente a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított éves átlagos
fogyasztóiár-növekedés mértékével növelt – összegét” szöveg,
18. 49. § (3) bekezdésében a „tartozó tantárgyakat” szövegrész helyébe a „tartozó tantárgyakat –
ideértve a szabadon választható tárgyakat is –” szöveg,
19. 49. § (5) bekezdésében a „kreditet, ha az összevetett” szövegrész helyébe a „kreditet, ha
szabadon választható tárgyra vonatkozik vagy az összevetett” szöveg,
20. 49. § (6) bekezdésében az „elismerheti.” szövegrész helyébe az „elismerheti. A kreditátviteli
bizottság eseti döntését kell alkalmazni öt évig az azonos kreditelismerésre vonatkozó
kérelemnél.” szöveg,
21. 52/A. § (3) bekezdésében az „A határozatot – indokolás nélkül – a miniszter által vezetett
minisztérium hivatalos lapjában, valamint” szövegrész helyébe az „A visszavont, érvénytelenített
oklevelet kiállító felsőoktatási intézmény és szükség szerint jogutódjának nevét, az oklevél
sorszámát, az érvénytelenítés időpontját és [okát,”]okát” szöveg,
lép.
Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 70. §
Módosítás jellege: kiegészítés
70. §
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. §-a a következő (1a)
bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A munkavédelemről szóló törvény és a tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról szóló törvény alapján a munkáltató kötelezettségeként előírt oktatásra, képzésre e
törvényt nem kell alkalmazni. Nem kell e törvényt alkalmazni az egyházi jogi személy, a vallási
egyesület által közvetlenül vagy az általuk fenntartott felnőttképző által a vallási tevékenység
folytatásával összefüggésben szervezett oktatásra, képzésre.”
Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
70. §
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(1) [A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) ]Az Fktv. 15. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felnőttképző
a) az oktatás, képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a
zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének
tervezett időpontjára,
b) a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus
levelezési címére, valamint legmagasabb iskolai végzettségére,[ szakképesítésére és
szakképzettségére,]
c) a képzési díjra és annak költségviselőjére
vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés
adatszolgáltatási rendszerében. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb a képzés
[megkezdését]megkezdésének időpontját, az adatokban bekövetkezett változás esetén legkésőbb az
adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig, belső képzés esetén annak a [képzés
befejezését követő harmincadik napig ]negyedévnek az utolsó napjáig kell eleget tenni,
amelyikbe a belső képzés befejezésének időpontja esik.”
Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. §
Módosítás jellege: módosítás
71. §
Az Fktv. 21. § (1) [bekezdés]bekezdése a) [pont ae) alpontja ]pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[(A felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli
a képzésben részt vevő személy)]
(A felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli)
[„ae) oktatási azonosító számát,”]
„a) a képzésben részt vevő személy
aa) természetes személyazonosító adatait és – az oktatási azonosító szám kiadásával
összefüggésben – oktatási azonosító számát,
ab) elektronikus levelezési címét és
ac) legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát.”
Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 73. § f) pont
Módosítás jellege: elhagyás
73. §
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Hatályát veszti az Fktv.
[f) 21. § (1) bekezdés a) pont af) alpontja,]
Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 77. § - Onytv. 3/B. §
Módosítás jellege: módosítás
77. §
Az Onytv. 1. alcíme a következő 3/B. §-sal egészül ki:
„3/B. §
Törvény eltérő rendelkezése hiányában az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az
oktatási nyilvántartásban szereplő személy adatait az oktatási nyilvántartásba történő legelső
bejegyzést követő nyolcvanadik év utolsó napjával, elhunyt személy esetén a halál tényének az
oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv tudomására jutásától számított ötödik év utolsó
napjával [személyteleníti]törli.”
Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. § - Onytv. 4/A. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás
80. §
Az Onytv. 2. alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. §
Az érintett
a) a felsőoktatási információs rendszerben tárolt, 3. melléklet II. [rész]része és IV. rész 1–22.
pontja szerinti személyes adatainak helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatot
szolgáltató felsőoktatási intézménytől, a Tempus Közalapítványtól vagy a Klebelsberg
Központtól,
jogosult kérni.”
Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § - Onytv. 5. §
Módosítás jellege: módosítás
81. §
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Az Onytv. 3. alcíme a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. §
(1) Az e törvényben vagy más jogszabályban meghatározott adatkezelő [(a továbbiakban:
adatszolgáltató) ]az e törvényben vagy más jogszabályban meghatározott adatot szolgáltat az
oktatási nyilvántartásba. Az [adatszolgáltató]adatkezelő és az oktatási nyilvántartás működéséért
felelős szerv megállapodása alapján az adatszolgáltatás elektronikus adatkapcsolaton keresztül
történő adatátadással is történhet.
(2) Az [adatszolgáltató]adatkezelő az érintett azonosításához szükséges – a 2. § a)–j) és l)
pontjában, valamint a 3. § (1) bekezdésében foglalt – adatokat az érintett sikeres azonosításáig
kezeli és az azonosítás céljából továbbítja az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv
részére.
(3) Az [adatszolgáltató]adatkezelő felel az általa szolgáltatott adatok pontosságáért.”
Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 83. § - Onytv. 6/A. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás
83. §
Az Onytv. 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/A. §
(1) Az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv az oktatási nyilvántartás 4. § (1) bekezdés
a)–d) és h) pontja szerinti szakrendszerében szereplő adatok közül elektronikus adatkapcsolaton
keresztül – az érintett oktatási azonosító számának összevetése útján – veszi át az érintett 2. § a)–h)
pontjában meghatározott adatait, továbbá az érintett
b) szakmai oktatására vonatkozóan az 1/A. melléklet II. rész 1. pont e), f) és [f)]g) alpontjában, a
felnőttképzés keretében szervezett részszakmára felkészítő szakmai oktatására, szakmai
képzésére és más oktatásban, illetve képzésben való részvételére vonatkozóan a 3/A. melléklet II.
rész 2. [pont a) és c) alpontjában ]pontjában meghatározott adatait,
a pályakövetési rendszerbe.”
Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 83. § - Onytv. 6/A. § (2) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás
83. §
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Az Onytv. 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A pályakövetési rendszer működtetése céljából – a pályakövetéssel érintett személy természetes
személyazonosító adatainak összevetése útján – az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv
megkeresése alapján
d) az állami adóhatóság – a rendelkezésére álló legutolsó bejelentés, illetve bevallás alapján – az
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdés 1., 5., 9. és 15. és 18. pontjában,
valamint 1. melléklet 1. pont 1.4. alpontjában és 7. pontjában meghatározott adatokat,
a pályakövetési rendszerbe – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint – átadja.”
Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 89. § új 15. pont
Módosítás jellege: kiegészítés
89. §
Az Onytv.
15. 3. melléklet I. rész 1. pont 1.1. alpontjában a „fenntartójának” szövegrész helyébe a
„fenntartójának, tulajdonosának” szöveg,
lép.
Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 90. § új c) pont
Módosítás jellege: kiegészítés
90. §
Hatályát veszti az Onytv.
c) 3. melléklet I. rész 1. pont 1.4. alpontja,

Indokolás
1. Nyelvhelyességi pontosításra kerül sor.
2. Jogtechnikai pontosításra kerül sor.
3. Nyelvhelyességi pontosításra kerül sor.
4. A módosítás a magánszektorban lévő központi költségvetésből származó támogatással
létrehozott, felújított vagyonelem állam általi megszerzésére is kiterjeszti a rendelkezés hatályát. A
javaslat emellett kiegészíti, illetve pontosítja az ilyen típusú tulajdonszerzés esetén a vételár
megállapításának, valamint a társasági részesedés értékelésének szabályait is.
5. A jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók (a továbbiakban: JBE
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médiaszolgáltatók) fogalmának meghatározásakor a lineáris audiovizuális médiaszolgáltatók (azaz a
televíziók) esetében indokolt a jelenleg hatályos, alacsonyabb küszöböt jelentő kritériumok
(legalább tizenöt százalékos éves átlagos közönségaránnyal rendelkezik és legalább egy
médiaszolgáltatásának éves átlagos közönségaránya eléri a három százalékot), és így a televízió
JBE médiaszolgáltatókat terhelő kötelezettségek fenntartása. Ugyanakkor a lineáris rádiós
médiaszolgáltatók esetében magasabb küszöb felállításával (legalább húsz százalékos éves átlagos
közönségaránnyal rendelkezik és legalább egy médiaszolgáltatásának éves átlagos közönségaránya
eléri az öt százalékot) indokolt a JBE médiaszolgáltatók meghatározása, amely rájuk is olyan
kötelezettségeket ró, mint a „hagyományos” lineáris audiovizuális médiaszolgáltatókra.
6. Tekintettel arra, hogy a Közalapítvány törvényben foglalt kötelessége biztosítani a közszolgálati
média- és hírszolgáltatást, valamint őrködni annak függetlensége felett, ezért elengedhetetlen, hogy
a Kuratórium abban az esetben is el tudja látni a feladatait, amennyiben az új tagok megválasztása
bármilyen oknál fogva nem történik meg az előírt időben. Ezen átmeneti időszak viszonyait hivatott
rendezni az új rendelkezés.
7. A Közszolgálati Kuratórium biztosítja a közszolgálati média- és hírszolgáltatást, valamint annak
függetlenségét. Kiemelt fontosságú, hogy obstrukció helyett konstruktív, előremutató döntések
szülessenek, amelyhez elengedhetetlen, hogy a tagok döntéskényszerben legyenek. Ennek
elősegítése érdekében a határozathozatal során tartózkodás nem lehetséges, csak „igen” és „nem”
szavazat adható
8. A módosítás alapvető indoka a közszolgálati médiaszolgáltató jogelődei által megszerzett,
jelenleg az MTVA Archívumi gyűjteményének állandó részét képző művek digitális
felhasználásának elősegítése, követve a Digitális Egységes Piacról (DSM) szóló Uniós irányelvben
foglaltakat, hogy a művek ezáltal szélesebb körben váljanak hozzáférhetővé, így jobban
szolgálhassák a közösség érdekeit. A közszolgálati médiaszolgáltatás egyik, törvényben is rögzített
célja az oktatási és ismeretterjesztési feladatok ellátása, melynek még hatékonyabb megvalósítása
érdekében szükséges fenti rendelkezés kodifikálása. A szabályozás megkönnyíti az MTVA-hoz
tartozó közgyűjteményi oktatási és ismeretterjesztési tartalmak edukációs célú felhasználását. Az
MTVA Archívumában foglalt gyűjtemény integritásának védelmét hivatott szolgálni a rendelkezés,
mely meggátolja az adatkezelés korlátozását, valamint a gyűjtemény egyes tételeire vonatkozó
törlési jogosultságot. A szabályozás jelentőségét a múlt eseményeinek, történéseinek csonkítatlan,
objektív megőrzése adja, mely cél elérése érdekében szükséges a javaslatnak megfelelő módon
korlátozni a tartalmak kapcsán érintettek jogait.
9. A hatékonyabb feladatellátás és munkaszervezés érdekében indokolt annak a lehetőségnek a
megteremtése, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató az Alap erőforrásait is igénybe vegye a
kiterjedt tudósítói hálózat működtetésében.
10. A közszolgálati kötelezettségek teljesítése érdekében a (közszolgálati médiaszolgáltató és) az
Alap a tárgyévre vonatkozó közszolgálati feladatainak költségét legfeljebb 10%-kal meghaladó
mértékű közszolgálati tartalékot képezhet a források fel nem használt és kötelezettségvállalással le
nem kötött részéből. A 10%-ot esetlegesen meghaladó mértékű tartalékot – a (3c) bekezdésben
foglalt esetet kivéve – vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. A 10%-ot meghaladó mértékű
tartalék képzése előzetesen (tárgyévet megelőzően) meghatározott, a közszolgálati feladatellátást
szolgáló eseti célkitűzés teljesítése esetén lehetséges.
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11. Az elmúlt időszak médiapiaci változásaira tekintettel indokolt kiegészíteni a közszolgálati
médiavagyon fogalmát, a többi között a sporttevékenység, sportesemények felhasználási (rögzítési,
közvetítési) jogaival, a hírügynökségi tevékenység során keletkező médiatartalom, valamint más
online médiaszolgáltatások, kiegészítő médiaszolgáltatások keretében előállított tartalom
beemelésével.
12. A szövegcserés módosítás elhagyásával és a hatályos rendelkezés fenntartásával a közszolgálati
médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásában közzétett reklám és televíziós vásárlás időtartama
egy egész órától egész óráig tartó időszakon belül nem haladhatja meg a nyolc percet, valamint a
közösségi médiaszolgáltatásban közzétett reklám és televíziós vásárlás időtartama egy egész órától
egész óráig tartó időszakon belül nem haladhatja meg a hat percet.
13. Az Mttv. 88. § (4) bekezdéséhez és a 89. § (1) és (2) bekezdéséhez: A Közszolgálati
Közalapítvány Kuratóriumának „teljes ülése” a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I.
törvényből átvett fogalom, a Kuratórium jelenlegi működése vonatkozásában törölhető.
14. Jogtechnikai pontosításra kerül sor.
15. Nyelvhelyességi pontosításra kerül sor.
16. Nyelvhelyességi és jogtechnikai pontosítás.
17. Jogtechnikai pontosításra kerül sor.
18. Jogtechnikai pontosításra kerül sor.
19. Jogtechnikai pontosításra kerül sor.
20. Jogtechnikai pontosításra kerül sor.
21. A törvényjavaslat 56. §-ában foglalt módosító javaslathoz kapcsolódóan szükséges módosítás az
egyértelmű jogalkalmazás érdekében.
22. Nyelvhelyességi és jogtechnikai pontosításra kerül sor.
23. A felnőttképzésről szóló törvény kiegészítésének célja, hogy azokat a képzéseket, melyek
speciális, eltérő szabályrendszer szerint kerülnek lefolytatásra, a törvényben foglalt szabályoktól
eltérően a törvény hatályáról rendelkező szerkezeti egységben megjelenítésre kerüljenek, a
jogalkalmazók számára könnyebb eligazodás céljából. Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 42. §-ában foglaltakra tekintettel jelezzük, hogy a javaslat
illeszkedik a jogrendszer egységébe, megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek.
24. Jogtechnikai pontosításra kerül sor.
25. Jogtechnikai pontosításra kerül sor.
26. Jogtechnikai pontosításra kerül sor.
27. Jogtechnikai pontosításra kerül sor.
28. Nyelvhelyességi pontosításra kerül sor.
29. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény fogalomrendszere szerinti pontosítás történik meg.
30. Jogtechnikai pontosításra kerül sor.
31. Jogtechnikai pontosításra kerül sor.
32. A törvényjavaslat 46. §-ában foglalt rendelkezésre tekintettel szükséges módosítás.
33. A törvényjavaslat 69. § 11. pontjában meghatározott, hatályát vesztő rendelkezéssel
összefüggésben kerül sor a módosításra.
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