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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 nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló  T/16000. számú törvényjavaslathoz az alábbi
összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat 17–19., 21., 23. és 27. pontjának elfogadásához a jelen lévő 
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Kjt. 41. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 41. § (5)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (2) bekezdés b) pontjától  eltérően a  tudományos kutatásról,  fejlesztésről és innovációról
szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.)  szerinti  költségvetési  kutatóhely által
foglalkoztatott közalkalmazott a hasznosító vállalkozásnak, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló
törvény szerinti intézményi társaságnak – a kutatóhelynek a KFItv. 34/A. [§-a szerint elfogadott ]§
(2) bekezdése szerinti átláthatósági szabályzatában foglaltakkal összhangban, a munkáltató előzetes
írásbeli  hozzájárulásával  – tagja  vagy vezető tisztségviselője  lehet,  illetve azzal  munkavégzésre
irányuló további jogviszonyt létesíthet.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (1) bekezdés - Tny. 22. § (1) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás



3. §

(1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.)
22. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegét az 1988. január 1-jétől a nyugdíj
megállapításának  kezdő  napjáig  elért  (kifizetett),  a  kifizetés  idején  érvényes  szabályok  szerint
nyugdíjjárulék  alapjául  szolgáló  kereset,  jövedelem  havi  átlaga  alapján  kell  meghatározni.
Keresetként, jövedelemként kell figyelembe venni:]

„e) a 2020. június 30-áig terjedő időszakra a felszolgálási díj  [81% százalékát]81%-át, az azt
követő időszakra a felszolgálási díj teljes összegét,”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Cst. 8. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

16. §

A családok  támogatásáról  szóló  1998.  évi  LXXXIV.  törvény  (a  továbbiakban:  Cst.)  8.  §  (5)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)  A tanulói  jogviszony és  a  hallgatói  jogviszony egyidejű  fennállása  esetén  az  iskoláztatási
támogatásra való jogosultság akkor állapítható meg, ha a tanulói jogviszony középfokú iskolával
vagy  szakképző  intézménnyel  [szemben  ]áll  fenn.  A családi  pótlék  összegének  megállapítása
szempontjából  az  egyidejűleg  tanulói  jogviszonnyal  és  hallgatói  jogviszonnyal  is  rendelkező
gyermek a 12. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt jogcímen vehető figyelembe.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § - Cst. 50/E. §
Módosítás jellege: módosítás

17. §

A Cst. a következő 50/E. §-sal egészül ki:

„50/E. §

A 7. § (2) bekezdése alapján járó, 2021. július 1-jén – a 2021. június 30-án hatályos 14. § alapján –
szünetelő [családi pótlékot]nevelési ellátást kérelemre, 2021. július 1-jei időponttól újra folyósítani
kell.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 28. §

2



Módosítás jellege: kiegészítés

28. §

A nemzeti  felsőoktatásról  szóló  2011.  évi  CCIV.  törvény  (a  továbbiakban:  Nftv.)  18.  §-a  a
következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3)  A felsőoktatási  intézmény  a  tanulmányi  rendszerében  kezelt  és  rögzítésre  kerülő  adatok
ellenőrzését, továbbá a tanulmányi rendszeren keresztül benyújtott dokumentumok és elektronikus
űrlapok adatainak előzetes ellenőrzését és a benyújtó általi hitelesítését elsősorban a Szabályozott
Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások (a továbbiakban: SZEÜSZ) és a Központi  Elektronikus
Ügyintézési Szolgáltatások (a továbbiakban: KEÜSZ) díjmentes felhasználásával köteles elvégezni.

(4)  A felsőoktatási  intézmény a  tanulmányi  rendszerében tárolt  adatok alapján,  szakonként  –  a
hallgatói  lemorzsolódás  csökkentése és a  sikeres  felvételi  eljárások elősegítésének érdekében –,
jogszabályban előírt módon és tartalommal középiskolai rangsort köteles vezetni, és ezen adatokat a
tanulmányi  rendszer  minden  felhasználója  számára,  továbbá  a  szakképzésről  szóló  törvényben
meghatározott  regisztrációs  és  tanulmányi  alaprendszerek  számára  a  tanulmányi  rendszerén
keresztül elektronikus úton hozzáférhetővé kell tennie.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

28. §

[A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) ]Az Nftv. 25.
§-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 29. §
Módosítás jellege: kiegészítés

29. §

Az Nftv. 41/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  A  központi  felsőoktatási  felvételi  eljárás  elektronikus  eljárás,  amelyet  a  felsőoktatási
információs  rendszer  működéséért  felelős  szerv  az  e  célra  létrehozott  személyes  ügyintézési
felületen bonyolít le.”

Módosítópont sorszáma: 8.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 29. §
Módosítás jellege: kiegészítés

29. §

Az Nftv. 42. §-a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A hallgató vagy a volt hallgató kérheti felvételét – a központi felsőoktatási felvételi eljárásban
történő  részvétel  nélkül,  önköltséges  képzésre  –  azonos,  illetve  másik  felsőoktatási  intézmény
informatika képzési területének olyan szakára, ahol az adott felsőoktatási intézmény kreditátviteli
szabályai szerint legalább 30 beszámítható kreditponttal rendelkezik.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 29. §
Módosítás jellege: kiegészítés

29. §

Az Nftv. 49. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a)  A kreditátviteli  bizottság  döntéseit  és  azok  érvényességi  idejét,  továbbá  a  felsőoktatási
intézmény összes kurzusának, moduljának tárgyleírását a tanulmányi rendszeren keresztül minden
hallgató és oktató számára hozzáférhetővé kell tenni.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 33. §
Módosítás jellege: kiegészítés

33. §

(1) Az Nftv. 108. § 43a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)

„43a. tanulmányi rendszer: a felsőoktatási intézmény rendeltetésszerű működéséhez, a képzéshez,
a  kutatáshoz,  a  felsőoktatási  kutatás-fejlesztési  vállalkozási  tevékenységhez  és  ezek  külső
kapcsolatainak  megszervezéséhez,  a  felsőoktatási  intézmény  iratkezelésének  biztosításához,  a
tanulmányi  rendszer  üzemeltetője,  a  miniszter,  a  hatóság  és  a  fenntartó  általi  közvetlen
intézményi,  hallgatói,  oktatói  kommunikáció  biztosításához,  az  oktatói  munka  hallgatói
véleményezésének személyazonosításra alkalmatlan módon történő biztosításához, a munkáltatói
jogok  gyakorlásához,  illetve  a  felsőoktatási  intézmény  által  foglalkoztatottak  jogainak
gyakorlásához, kötelezettségeik teljesítéséhez és az ezekhez kapcsolódó igazolások kiállításához,
a  jogszabályban  meghatározott  nyilvántartások  vezetéséhez,  a  jogszabályban,  illetve  a
felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában biztosított kedvezményekre való
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jogosultság megállapításához, elbírálásához és igazolásához, a végzettek pályakövetése céljából
adatvédelmi követelményekkel való összhangban kezelt  személyes és különleges adatoknak a
nyilvántartásához, a zárt rendszerű elektronikus távolléti oktatás intézményi szintű biztosításához,
a  SZEÜSZ,  illetve  KEÜSZ  szolgáltatások  eléréséhez,  a  szakdolgozatok  (diplomamunka)
nyilvántartásához és  elektronikus  megőrzéséhez,  e törvény 3.  melléklete  szerint  nyilvántartott
adatok  tárolásához  és  megőrzéséhez,  valamint  a  felsőoktatási  információs  rendszerrel
elektronikus  úton  való  kapcsolattartáshoz  a  felsőoktatási  intézmény által  használt  intézményi
alaprendszer  a  moduljaival  és  a  kapcsolódó  rendszerekkel  együtt,  amelyet  úgy  szükséges
kialakítani,  hogy  az  biztosítsa  az  ahhoz  való  egyenlő  esélyű  hozzáférést,  továbbá  minden
kliensének,  felhasználói  felületének és a  megvalósított  funkcionalitásainak magyar  nyelven is
elérhetőnek kell lennie;”

(2) Az Nftv. 108. § 45. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)

„45. telephely: az alapító okiratban meghatározott, a székhelyen kívül működő szervezeti egység
működési helye;”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) Az Nftv. 117/C. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) E törvénynek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2021. évi … törvénnyel megállapított 41/A. § (3) bekezdését első
alkalommal a 2022. évi általános felvételi eljárásban kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § 8. pont
Módosítás jellege: módosítás

35. §

Az Nftv.
8. 41/A. § (1) bekezdésében  [az „az ]a „más jogszabálynak az  ügyintézés módjára vonatkozó
[rendelkezése  alkalmazásának”  ]rendelkezése”  szövegrész  helyébe  [az  „–]a  „más, az
ügyintézés módjára vonatkozó [rendelkezése alkalmazásának –”]jogszabályi rendelkezés”,

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § 16. pont
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Módosítás jellege: módosítás

35. §

Az Nftv.
16. 94. § [(2a)](2c) bekezdésében a „bejegyzésével” szövegrész helyébe a „bejegyzése révén”,

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § 18. pont
Módosítás jellege: elhagyás

35. §

Az Nftv.
[18. 108. § 43a. pontjában a „távoktatás” szövegrész helyébe a „távolléti oktatás”,]

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. §
Módosítás jellege: módosítás

37. §

(1)  A tudományos  kutatásról,  fejlesztésről  és  innovációról  szóló  2014.  évi  LXXVI.  törvény (a
továbbiakban: KFItv.) 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A költségvetési kutatóhely – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel –, valamint a felsőoktatási
intézmény évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig beszámolót készít a tudománypolitika
koordinációjáért  felelős  miniszter  részére  arról,  hogy a szellemitulajdon-kezelési  szabályzatában
rögzítettekkel összhangban hogyan valósultak meg a kutatóhelyen létrehozott szellemi alkotásokra
vonatkozó hasznosítási célok.”

(2) A KFItv. 34. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)  Az ELKH-hoz tartozó  költségvetési  kutatóhely évente,  a  tárgyévet  követő  év  március  31.
napjáig  jelentést  készít  az  irányító  szerve  részére  arról,  hogy  a  szellemitulajdon-kezelési
szabályzatában  rögzítettekkel  összhangban  hogyan  valósultak  meg  a  kutatóhelyen  létrehozott
szellemi alkotásokra vonatkozó hasznosítási célok”

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § - KFItv. 34/A. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
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Módosítás jellege: módosítás

38. §

A KFItv. a következő 34/A. §-sal egészül ki:

„(2) Az átláthatósági szabályzatban kell meghatározni[ különösen:]”

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 44. §
Módosítás jellege: kiegészítés

44. §

Az  Universitas  Miskolcinensis  Alapítványról,  az  Universitas  Miskolcinensis  Alapítvány  és  a
Miskolci  Egyetem részére  történő  vagyonjuttatásról  szóló  2020.  évi  XXXIX.  törvény 3/A.  §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

„3/A. §

(1) Az Egyetem által  használni  kívánt,  Miskolc belterület  40589/5 helyrajzi  számú, nem állami
tulajdonban lévő ingatlan tekintetében az Egyetem által ellátott közfeladat hatékony megvalósítása
érdekében az államot – független ingatlanforgalmi szakértő szakvéleménye alapján meghatározott
forgalmi értéken – vételi jog illeti meg.

(2) Ha az állam él a vételi joggal, az állam tulajdonába került (1) bekezdés szerinti ingatlant az
Nvtv.  13.  § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Alapítvány
céljainak megvalósítása érdekében ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel – a Vtv.
36. § (2) bekezdésétől eltérően – az Alapítvány tulajdonába kell adni.”

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 44. §
Módosítás jellege: kiegészítés

44. §

Az  Universitas  Miskolcinensis  Alapítványról,  az  Universitas  Miskolcinensis  Alapítvány  és  a
Miskolci  Egyetem részére  történő  vagyonjuttatásról  szóló  2020.  évi  XXXIX.  törvény 3/B.  §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

„3/B. §

(1) A 3/A. § (1) bekezdésében meghatározott vételi  jog biztosítására az államot elidegenítési és

7



terhelési tilalom illeti meg.

(2) A 3/A. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott intézkedések során az állam képviseletében a
miniszter jár el.

(3) A 3/A. § (1) bekezdése szerinti ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba
történő bejegyzésére alkalmas szerződést  a  Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság köti meg az Alapítvánnyal.”

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 44. §
Módosítás jellege: kiegészítés

44. §

Az  Universitas  Miskolcinensis  Alapítványról,  az  Universitas  Miskolcinensis  Alapítvány  és  a
Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIX. törvény 2. alcíme a
következő 3/C. §-sal egészül ki:

„3/C. §

(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a közfeladatot ellátó közérdekű
vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) 12. §-a
alapján az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását
szolgáló,  Miskolc  01223  helyrajzi  számú  állami  tulajdonban  lévő  ingatlan  ingyenesen,
nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.”

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 44. §
Módosítás jellege: kiegészítés

44. §

Az  Universitas  Miskolcinensis  Alapítványról,  az  Universitas  Miskolcinensis  Alapítvány  és  a
Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIX. törvény 2. alcíme a
következő 3/D. §-sal egészül ki:

„3/D. §

A 3/C. § (1) bekezdése szerinti  ingatlan tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba
történő bejegyzésére alkalmas szerződést  az állam nevében a tulajdonosi  joggyakorló szervezet
készíti elő és köti meg az Alapítvánnyal.”
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Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 44. §
Módosítás jellege: kiegészítés

44. §

Az  Universitas  Miskolcinensis  Alapítványról,  az  Universitas  Miskolcinensis  Alapítvány  és  a
Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIX. törvény 2. alcíme a
következő 3/E. §-sal egészül ki:

„3/E. §

(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján – a
KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása és közérdekű céljai megvalósítása
érdekében – az ÓAM Ózdi Acélművek Korlátolt Felelősségű Társaság állam tulajdonában álló, 2.
melléklet szerinti társasági részesedését ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az
Alapítvány tulajdonába kell adni. Az Alapítvány első alkalommal a 2021. év után járó osztalékra
jogosult.

(2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  társasági  részesedés  elidegenítéséből  származó  bevételnek  az
elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány a KEKVA tv. 1.
mellékletében meghatározott  közfeladatok ellátására és közérdekű célok megvalósítására köteles
fordítani.

(3) Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén az (1) bekezdés szerinti társasági részesedés
tulajdonjoga az államra száll vissza.”

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 44. §
Módosítás jellege: kiegészítés

44. §

Az  Universitas  Miskolcinensis  Alapítványról,  az  Universitas  Miskolcinensis  Alapítvány  és  a
Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIX. törvény 2. alcíme a
következő 3/F. §-sal egészül ki:

„3/F. §

A 3/E. § (1) bekezdésében meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a
miniszter jár el, aki 2021. augusztus 1. napjától a társasági részesedés felett a tulajdonosi jogokat
gyakorolja.”
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Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 44. §
Módosítás jellege: kiegészítés

44. §

Az  Universitas  Miskolcinensis  Alapítványról,  az  Universitas  Miskolcinensis  Alapítvány  és  a
Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIX. törvény a 3. melléklet
szerinti 2. melléklettel egészül ki.

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § új c) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

44. §

Az  Universitas  Miskolcinensis  Alapítványról,  az  Universitas  Miskolcinensis  Alapítvány  és  a
Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIX. törvény

c)  10.  §-ában a  „3/A.  § (1)  és  (3)  bekezdése,  a  3/B.  §  (1)  és  (3)  bekezdése  és  az  5.  §  (2)
bekezdése” szövegrész helyébe a „3/A. §, a 3/C. §, a 3/E. §, az 5. § (2) bekezdése, valamint a 2.
melléklet”

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 49. §
Módosítás jellege: kiegészítés

49. §

(1) A 49. §, az 50. §, az 51. §, az 53. §, az 55. § és a 3. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6)
bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) Az 56. § a) pontja és az 57. § a) pontja az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

1. Az Nftv. 2. melléklet II. fejezet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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„1. Szervezeti és működési rend
A szervezeti és működési rend keretében kell [meghatározni különösen: ]meghatározni:
a) a felsőoktatási intézmény szervezeti felépítését, tagolását,
b) a felsőoktatási intézmény vezetési szerkezetét, a vezetői és magasabb vezetői választások eljárási
rendjét,
c) [valamint  ]az  egyes  szervezeti  egységek  feladatait,  működését,  az  intézményen  belüli
[kapcsolattartás,]kapcsolattartást,
d) a hallgatói rendezvények és a hallgatók számára nyújtott szolgáltatások [szervezésének rendjét.
A  felsőoktatási  intézmény  hivatalos  nevének  felhasználásával  szervezett  rendezvény  a
rendezvény programjainak tartalmáért felelős személy (szervező) kérelmére a szervezeti  és
működési rendben meghatározott engedéllyel tartható. A rendezvény részvételi felhívásának a
szervező nevét tartalmaznia kell. A szervezeti ]szervezését, engedélyeztetését, azok felelősségi
szabályait és
e) [működési  rend  részét  képezi  ]a  felsőoktatási  intézmény  minőségirányítási[,  valamint] és
szellemitulajdon-kezelési [szabályozása]szabályait.”

2. Az Nftv. 3. melléklet I. fejezet 1/A. alfejezet 1. pontja a következő g) [ponttal]alponttal egészül
ki:
(E törvény alapján nyilvántartott adatok:)
„g) a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból kikerülés időpontja és oka.”

3. Az Nftv. 3. melléklet I. fejezet 1/B. alfejezet 1. pont j)  [pontja]alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény alapján nyilvántartott adatok:)
„j) a Diákhitel Központ által megítélt hitel fennállására, típusára, valamint kötött felhasználású hitel
esetén  a  hallgató  által  igényelt  diákhitel  összegére,  a  hitelszerződés  számára,  a  felsőoktatási
intézmény részére átutalt összegre és az átutalás dátumára vonatkozó adat.”

4. Az Nftv. 3. melléklet I. fejezet 1/B. alfejezet 1. pontja a következő k) [ponttal]alponttal egészül
ki:
(E törvény alapján nyilvántartott adatok:)
„k) a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból kikerülés időpontja és oka.”

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 3. melléklet
Módosítás jellege: kiegészítés

„3. melléklet a 2021. évi ..... törvényhez

2. melléklet a 2020. évi XXXIX. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú társasági részesedés
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    A B

1 Gazdasági társaság megnevezése
Átadandó állami tulajdonban álló részesedés 
megjelölése

2
ÓAM Ózdi Acélművek Korlátolt Felelősségű 
Társaság

20 %

” 

Indokolás

1. A módosítás jogtechnikai pontosítást tartalmaz. 
2. A módosítás nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz. 
3. A módosítás nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz. 
4. A módosítás jogtechnikai pontosítást tartalmaz. 
5. A felsőoktatási intézmény a tanulmányi rendszerében tárolt vagy kezelt  adatok ellenőrzését a
Szabályozott  Elektronikus  Ügyintézési  Szolgáltatások  és  a  Központi  Elektronikus  Ügyintézési
Szolgáltatások  használatával,  díjmentesen  végzi  el.  A  szabály  alapján  maga  a  felsőoktatási
intézmény  is  készít  elektronikus  rangsort  szakonként  az  egyes  középiskolákról,  amelyet  a
tanulmányi rendszerben tesz közzé. 
6. A módosítás jogtechnikai pontosítást tartalmaz. 
7. A módosítás  révén és az elmúlt  évek tapasztalatai  alapján a  törvény a felsőoktatási  felvételi
eljárást egészében elektronikussá teszi. 
8. Az  informatikusok  esetében  gyakori,  hogy  munkaerőpiac  már  a  hallgatók  tudását  is  olyan
magasra értékeli, hogy oklevél megszerzése nélkül kiléphetnek a képzésből. Az új szabályozás az
informatika  képzési  terület  szakjai  esetében  lehetővé  teszi,  hogy önköltséges  képzés  keretében
felvételi  eljárás  nélkül  is  folytathassák  tanulmányaikat  azok,  aki  számára  például  a  tudás
elmélyítése  vagy  az  adott  munkahelyen  vezetői  munkakörbe  történő  kinevezés  céljából  ez
szükséges. 
9. A koronavírus okozta világjárvány miatt különösen fontossá vált, hogy digitálisan is elérhetők
legyenek a felsőoktatással kapcsolatos információk, így a szabály az intézmény összes kurzusának,
moduljának és tárgyleírásának a közzétételét rendeli el a tanulmányi rendszeren keresztül. 
10. Egyes  új  fogalmak,  valamint  a  távoktatás,  távolléti  oktatás  elkülönítése  miatt  szükséges  a
módosítás.
Továbbá  a  jogalkalmazásban  problémaként  jelentkezik,  hogy  a  székhely  szerinti  településen  a
központi  ügyintézés  helyétől  eltérő  helyeken  működő  szervezeti  egységek  telephelyként  nem
rögzíthetők  a  felsőoktatási  intézmény  alapító  okiratában.  A telephely  fogalmának  pontosítása
indokolt annak érdekében, hogy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti telephely fogalommal
összhangba kerülhessen.
11. Megfelelő felkészülési időt szabályozó átmeneti rendelkezés. 
12. A módosítás jogtechnikai pontosítást tartalmaz. 
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13. A módosítás jogtechnikai pontosítást tartalmaz. 
14. A módosítás jogtechnikai pontosítást tartalmaz. 
15. A  módosítását  értelmében  az  Eötvös  Loránd  Kutatási  Hálózat  irányítása  alatt  működő
kutatóhelyek  a  hatályos  szabályozással  összhangban  az  irányítószerv  Eötvös  Loránd  Kutatási
Hálózat Titkárság számára készítenek éves jelentést a kutatóhelyen létrehozott szellemi alkotásokra
vonatkozó hasznosítási célok megvalósulásáról. 
16. A módosítás jogtechnikai pontosítást tartalmaz. 
17. A módosítás jogtechnikai pontosítást tartalmaz. 
18. A módosítás jogtechnikai pontosítást tartalmaz. 
19. A módosítás jogtechnikai pontosítást tartalmaz. 
20. A módosítás jogtechnikai pontosítást tartalmaz. 
21. A  módosítás  az  Universitas  Miskolcinencis  Alapítványról,  az  Universitas  Miskolcinencis
Alapítvány  és  a  Miskolci  Egyetem részére  történő  vagyonjuttatásról  szóló  2020.  évi  XXXIX.
törvény alapján az Alapítvány társasági részesedésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. 
22. A módosítás tulajdonosi joggyakorlásról rendelkezik. 
23. Az Universitas Miskolcinencis Alapítványról,  az Universitas Miskolcinencis Alapítvány és a
Miskolci  Egyetem  részére  történő  vagyonjuttatásról  szóló  2020.  évi  XXXIX.  törvény
vonatkozásában új mellékletről rendelkezik. 
24. Jogtechnikai pontosításra kerül sor. 
25. A módosítás jogtechnikai pontosítást tartalmaz. 
26. A módosítás jogtechnikai pontosítást tartalmaz. 
27. Az Universitas Miskolcinencis Alapítványról,  az Universitas Miskolcinencis Alapítvány és a
Miskolci  Egyetem  részére  történő  vagyonjuttatásról  szóló  2020.  évi  XXXIX.  törvény
vonatkozásában új mellékletről rendelkezik. 
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