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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat  46.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  a  felsőoktatás  szabályozására  vonatkozó  és  egyes
kapcsolódó  törvények  módosításáról szóló  T/13956.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi
összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Az  összegző  módosító  javaslat  7.,  14.  pontjának elfogadásához  a  jelen  lévő  országgyűlési
képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges. 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Kjt. 61. § (2)-(3c) bekezdés
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.



(3a)  2020.  január  1-jét  követően  olyan  szakképesítés  esetében,  amelynek  szakmai  és
vizsgakövetelménye a  szakképzésben való  részvétel  feltételeként  az  alapfokú iskolai  végzettség
helyett a bemeneti kompetenciák meglétét is elfogadta, a szakképesítéssel rendelkező személyt a
besorolás szempontjából úgy kell tekinteni, mint aki alapfokú iskolai végzettséggel is rendelkezik.

(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
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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: 9. § 4. pont
Módosítás jellege: módosítás

9. §

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény

4.  1.  számú  melléklet  a)  pontjában  az  [„1]„a  felsőoktatásról  szóló  törvény  1.  számú
[mellékletében”  ]mellékletében  felsorolt  állami  egyetemek  központi  könyvtárai.”  szövegrész
helyébe  az  [„1.  mellékletében”  ]„a  nemzeti  felsőoktatásról  szóló  törvény  1.  mellékletében
felsorolt  állami  egyetemek  központi  könyvtárai,  valamint  a  Kormány  által  felsőoktatási
intézmény  működtetése  céljából  alapított  vagyonkezelő  alapítványok  fenntartásában  lévő
egyetemek központi könyvtárai.” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 4.
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
helyébe a következő [rendelkezés lép]rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következő i) ponttal
egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 11. és 12. §
Módosítás jellege: kiegészítés

11. §

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény III. Része a következő 87. §-sal
egészül ki:

„87. §

(1) A kiemelt nemzeti emlékhely részét képező közterülettel szomszédos ingatlanok tekintetében a
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Magyar Államot – más jogosultakat megelőzően – elővásárlási jog illeti meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elővásárlási jog kiterjed a kiemelt nemzeti emlékhely részét
képező közterülettel közös határvonallal rendelkező – közterületnek nem minősülő – földrészletre,
az azon fekvő építményre, társasház esetén valamennyi albetétre.

(3)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  elővásárlási  jogot  a  kormányrendeletben  kijelölt
örökségvédelmi szerv gyakorolja.

(4)  A  (3)  bekezdés  szerint  kijelölt  szerv  az  elővásárlási  jog  ingatlan-nyilvántartásba  történő
bejegyzése érdekében megkeresi az ingatlanügyi hatóságot.”

12. §

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1a) bekezdése a következő g)
ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg – a Kiemelt Nemzeti Emlékhely
Bizottság javaslata alapján vagy véleményének kikérésével –)

„g) a kiemelt nemzeti emlékhely részét képező közterülettel szomszédos ingatlanra vonatkozó
elővásárlási jog gyakorlására jogosult szervet.”

Módosítópont sorszáma: 6.
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
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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: 7.
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
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: 8.
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
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: 9.
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:
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„(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: 10.
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: 11.
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;
l) jóváhagyja a felügyelő testület ügyrendjét;
m) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a közgyűlés vagy az Alapszabály a hatáskörébe
utal.”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § - MMA tv. 30/C. §
Módosítás jellege: módosítás

35. §

Az MMA tv. 11. alcíme a következő 30/C. §-sal egészül ki:
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„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: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § - MMA tv. 30/D. §
Módosítás jellege: módosítás

36. §

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: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
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39. §

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 29. § (1) bekezdése helyébe
a következő [rendelkezéssel egészül ki:]rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 50. §
Módosítás jellege: kiegészítés

50. §

Az Nftv. a következő 26/A. §-sal egészül ki:

„26/A. §

(1) Az oktató – beleegyezésével –, a rektor és a diákotthont, illetve tehetséggondozó intézményt
fenntartó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vezetőjének megállapodásával, a
közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő  alapítvány  által  fenntartott  diákotthonban,  illetve
tehetséggondozó  intézményben,  annak  tevékenységében  történő  részvétel  útján  is  teljesítheti
feladatait a 28. § (7) bekezdés a)-c) pontjában foglalt feltételek bármelyikének megfelelő képzés
keretében. A megállapodás megkötését a rektor vagy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő
alapítvány vezetője kezdeményezheti.

(2) A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott diákotthonban, illetve
tehetséggondozó intézményben történő feladatteljesítés időtartamáról, az oktató illetményéről, az
alkalmazás  megszüntetésének  feltételeiről,  az  alkalmazás  egyéb  részleteiről,  illetve  az
alkalmazással összefüggő együttműködési feladatokról az (1) bekezdés szerinti megállapodásban
kell rendelkezni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti oktatónak a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványnál
megállapított illetménye vagy havi alapbérének és rendszeres bérpótlékainak együttes összege nem
lehet kevesebb, mint az (1) bekezdés szerinti megállapodás megkötését megelőző napon érvényes
illetménye alapján a távolléti díjba tartozó illetményelemek figyelembevételével számított összeg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti oktató havi illetményének, havi rendszeres illetménypótlékának, havi
alapbérének és rendszeres bérpótlékainak, költségtérítéseinek, illetve egyéb juttatásainak a költsége
a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványt terheli.

(5) A (2) bekezdés szerinti  időtartam alatt  az (1) bekezdés szerinti  megállapodás tekintetében a
munkáltatói jogokat a diákotthont, illetve tehetséggondozó intézményt fenntartó közfeladatot ellátó
közérdekű vagyonkezelő alapítvány vezetője gyakorolja.”

Módosítópont sorszáma: 16.
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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.

(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: 17.
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
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egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazásnak a [„valamint” ]feltételeit a 69. § szerinti, az
érintettre irányadó eseti követelményeknek megfelelően kell teljesíteni.” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 18.
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,
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: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 70. §
Módosítás jellege: kiegészítés

70. §
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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: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

70. §

(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: 21.
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
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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: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 73. § f) pont
Módosítás jellege: elhagyás

73. §

Hatályát veszti az Fktv.
[f) 21. § (1) bekezdés a) pont af) alpontja,]

Módosítópont sorszáma: 23.
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: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. § - Onytv. 4/A. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

80. §

Az Onytv. 2. alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:
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„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: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § - Onytv. 5. §
Módosítás jellege: módosítás

81. §

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: 26.
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
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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: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 83. § - Onytv. 6/A. § (2) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

83. §

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: 28.
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: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 90. § új c) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

90. §
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Hatályát veszti az Onytv.
c) 3. melléklet I. rész 1. pont 1.4. alpontja,

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 106. §
Módosítás jellege: módosítás

106. §

(1)  Ez  a  törvény  −  a  [(2)-(5)](2)-(6) bekezdésben  foglalt  kivétellel  −  [2021.  január 1-jén  ]a
kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-3. §, a 7. §, a 8. §, a 10. §, a 13-16. §, a 18-29. §, a 31-37. §, a 39. §, a 40. § a), b) és d)-i)
pontja, a 41-50. §, az 52-55. §, az 57-64. §, a 66-68. §, a 70. §, a 71. § 3-32. pontja és 34-37. pontja,
a 72. § 1-4., 6-11. és 13. pontja, a 73-97. §, a 98. § (1) bekezdése, a 99-105. §, a 106. § b) pontja, a
107-108. § és az 1-6. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 9. §, a [94]98. § (2) bekezdése és a 7. melléklet 2021. február 1-jén lép hatályba.

(3) [A 49]Az 51. §, a [62]65. §, a [66]69. §, a [68]71. § 1., 2. és 33. pontja, a [69]72. § 5. és 12.
pontja, a [94]98. § (3) bekezdése, valamint a 8. melléklet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

(4) A [4. §, a ]4- 6. §, a [38]40. § c) pontja, az [53]56. § és a [102]106. § a) pontja 2022. január 1-
jén lép hatályba.

(5) A [28]30. § és a [35]38. § 2022. november 5-én lép hatályba.

Indokolás

1. Lásd a T/13956/6/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
2. Lásd a T/13956/6/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
3. Szükséges  annak  kimondása,  hogy  a  vagyonkezelő  alapítványok  fenntartásában  működő
egyetemek központi könyvtárai is állami könyvtárnak minősülnek.
4. Lásd a T/13956/6/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
5. Az örökségvédelmi feladatellátás jelentős színtere a kiemelt nemzeti emlékhely védelme és méltó
megőrzése, amely tekintetében örökségvédelmi feladatrendelés vált szükségessé. A kiemelt nemzeti
emlékhellyel  határos  ingatlanok  megjelenése  közvetlen  hatást  gyakorol  a  kiemelt  nemzeti
emlékhelyre. A magántulajdonban álló ingatlanok méltó megjelenését számos közigazgatási  jogi
előírás biztosítja, azonban esetenként hatékonyabb megoldást jelentene, ha állami tulajdonban állna
a kiemelt nemzeti emlékhelyre közvetlen hatást gyakorló ingatlan. Figyelemmel arra, hogy a Kötv.
kiemelt nemzeti emlékhelyre vonatkozó rendelkezései már jelenleg is az emlékhelyet és környezetét
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az állami vagyon körébe sorolják, az emlékhely közvetlen környezetét érintően a tulajdonosi egység
érdekében indokolt megteremteni az állami tulajdonszerzés lehetőségét. Erre tekintettel indokolt a
kiemelt  nemzeti  emlékhely méltóságának  megőrzésére  szolgáló  jogi  eszközök  között  az  állami
elővásárlási  jog  bevezetése,  és  az  örökségvédelmi  feladatokkal  rendelkező  szervezetrendszer
Kormány által kijelölt szervének feljogosítása a jogkör gyakorlására.
6. Lásd a T/13956/6/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
7. Lásd a T/13956/6/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
8. Lásd a T/13956/6/12. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
9. Lásd a T/13956/6/14. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
10. Lásd a T/13956/6/15. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
11. Lásd a T/13956/6/16. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
12. Lásd a T/13956/6/17. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
13. Lásd a T/13956/6/18. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
14. Lásd a T/13956/6/19. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
15. A  közérdekű  vagyonkezelő  alapítvány  által  fenntartott  diákotthonban  szerzett  oktatási
munkatapasztalatnak  minősülő  tevekénység  pontosítása.  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. 
16. Lásd a T/13956/6/20. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
17. Lásd a T/13956/6/21. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
18. Lásd a T/13956/6/22. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
19. Lásd a T/13956/6/23. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
20. Lásd a T/13956/6/24. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
21. Lásd a T/13956/6/25. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
22. Lásd a T/13956/6/26. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
23. Lásd a T/13956/6/27. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
24. Lásd a T/13956/6/28. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
25. Lásd a T/13956/6/29. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
26. Lásd a T/13956/6/30. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
27. Lásd a T/13956/6/31. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
28. Lásd a T/13956/6/32. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
29. Lásd a T/13956/6/33. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
30. A megváltozott hatályba léptető rendelkezésekre tekintettel szükséges módosítás.
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