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A bíróság a a:
hozzátartozó által képviselt 7--1
valamint II.r.
felpereseknek - a által kép se eCSl u omanyegye em
(7621 Pécs, Vasvári Pál utca 4. szám alatti székhelyű) alperes ellen - hallgatói jogviszonnyal
kapcsolatos közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében meghozta az
alábbi

végzést:

A bíróság megkeresi az Alkotmánybíróságot törvény alaptörvény-ellenességének
megállapítása végett.

A bíróság indítványozza az Alkotmánybíróságtól annak megállapítását, hogy a Nemzeti
Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény (a továbbiakban: Nftv.) 47. S (1) bekezdése az
Alaptörvény 15. cikk (1) és (4) bekezdéseibe ütközik. Indítványozza, hogy az
Alkotmánybíróság mondja ki fenti jogszabályi rendelkezés perbeli esetben történő
alkalmazási tilalmát.

A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.

Indokolás

A felperesek keresetet indítottak az alperes 2013.10.03. napján meghozott PTE/44287-2/2013.
számú, valamint a 2013.10.21. napján meghozott PTE/44484-2/2013. számú jogerős
határozatai bírósági felülvizsgálata iránt. A felpereseket a jogerős határozatok a 2013/2014-es
tanév első félévétől átsorolták költségtérítéses képzésbe. A jogerős határozatok az Nftv. 47. S
(1) bekezdésén, 57. S (3) bekezdésén, valamint a Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási
Szabályzata, illetőleg Tanulmányi és Vizsgaszabályzata különböző rendelkezésein alapulnak.

A felperesek keresetükben nem vitatták a jogerős határozatokkal összefüggésben azt, hogy
azok ne volnának jogszerűek, ugyanakkor az alkalmazott jogszabály alaptörvény-ellenességét
állították.

A bíróság ezen felperesi indítvánnyal egyetértve a per tárgyalását a 8.K.27.428/2013/9. számú
végzésével felfüggesztette a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a
továbbiakban: Pp.) 150/B S (3) bekezdését alkalmazva.

Az indítvány az alábbiak miatt alapos.

Az Nftv. 47. S (1) bekezdése értelmében egy személy - felsőoktatási szakképzésben,
alapképézésben, és mesterképzésben - összesen tizenkét féléven át folytathat a
felsőoktatásban tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben (a továbbiakban:
támogatási idő). A támogatási idő legfeljebb tizennégy félév, ha a hallgató osztatlan
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képzésben vesz részt, és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz
félévet.

Az Nftv. 112. S (2) bekezdése értelmében a 2005. évi felsőoktatási törvény alapján
megkezdett képzéseket - folyamatos képzésben - változatlan szakmai követelmények, és
vizsgarendszerek, változatlan oklevél kiadásával, bizonyítvány kiállításával kell befejezni
(...).

A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló
283/2012. (X. 4.) Kormányrendelet 12. S (1) bekezdése értelmében e rendelet hatályba lépése
előtt a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény alapján alapképzésben megkezdett
tanulmányokat - folyamatos képzésben végző - a felsőoktatási alap- és mesterképzésről,
valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005 (XII. 22.) Kormányrendelet, az alap-
és mesterképzési és kimeneteli követelményeiről szóló 15/2006, (IV. 3.) OM rendelettel
meghatározott követelmények alapján folytathatják tanulmányaikat tanári mester szakon. A
12. S (2) bekezdése pedig akként rendelkezett, hogy az (1) bekezdés szerinti rendeletekkel
meghatározott osztott képzésben - az (5) bekezdésében foglaltak kivételével - tanári mester
szakon 2016. szeptemberében indulhat utoljára új évfolyam.

Ebből következően a 2006. és 2012. között érettségizettek közül azok, akik 2006. szeptember
és 2012. szeptembere között kezdték meg a tanári oklevél megszerzéséhez szükséges
tanulmányaikat, azok a felsőoktatásról szóló hatályban volt 2005. évi CXXXIX törvény 145.
s-ának (6) és (7) bekezdései értelmében csak mesterképzésben szerezhetnek tanári
szakképzettséget, melynek során 150 kreditet kell teljesíteni. A 145. S (7) bekezdése
értelmében pedig a kormány határozza meg a pedagógusképzésben az alap- és amesterképzés
szakjait, a szakosodási rendszerek általános szabályait. Az oktatási miniszter rendeletben
határozza meg a tanári mesterképzés képzési és kimeneteli követelményeit.

A már említett 289/2005. (XII. 22.) Kormányrendelet 3. S c) pontja értelmében a rendelet
alkalmazásában az első tanári szakképzettség a ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési
szakjának szakkeretű ismereteire épülő, tanári szakon szerezhető szakképzettség minősül. A
9. S a)-j) pontjai határozzák meg a tanári szak képzési,- és kimeneteli követelményeit. A 12. S
(1) bekezdése pedig kimondja, hogy a tanári szakképzettség ciklusokra bontott, osztott
képzésben mesterfokozatot nyújtó tanári mesterszakon szerezhető meg. A 12. S (5) bekezdés
a) és b) pontjai határozzák meg, hogy hány kreditet kell összegyűjteni.

Az Nftv. 15. S (4) bekezdése értelmében amesterképzésben mesterfokozat (magister, master)
és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint. A
mesterképzés képzési és kimeneteli követelményei határozzák meg, hogy milyen
szakképzettség szerezhető. Amesterképzésben - figyelembe véve az (5) bekezdésben
meghatározottakat - legalább hatvan kerditet kell, és legfeljebb százhúsz kreditet lehet
megszerezni. A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév, amesterfokozatot
eredményező képzésre épülő mesterképzésben hatvan kreditet lehet szerezni, a képzési idő két
félév.

Fentiek szerint azonban ezzel szemben a vonatkozó időszakban tanári mesterképzésben a
képzési idő öt félév volt, a megszerezhető kreditek száma pedig 150.
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Perbeli esetben a felperesekre vonatkozó jogszabályok értelmében a felperesek nem osztatlan,
hanem tizenegy féléves osztott képzésben szerezhetnek diplomát. Ezzel azonban azzal, ha a
képzés valamely szakaszában a hallgató elhasználja a valamennyi hallgatóra egyformán
érvényes plusz két félévet, akkor nincs választási lehetősége: a képzés utolsó félévében
automatikusan a törvény értelmében át kell sorolni költségtérítéses képzésbe.

Az Nftv. 109. ~ (2) bekezdése értelmében az Nftv. 47. ~ (1) bekezdése 2012. szeptember l.
napján lépett hatályba. Magyarország Alaptörvénye pedig 2012. január l. napjától hatályos.
Az Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezetének 15. cikk (1) bekezdése értelmében a
törvény előtt mindenki egyenlő. A (4) bekezdés szerint pedig Magyarország az
esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.

Az Nftv. fenti rendelkezésének hatálybalépésekor már szintén hatályos, az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 4. ~ g)
pontja értelmében az egyenlő bánásmód követelményét a közoktatás,- és a felsőoktatási
intézmények jogviszonyainak létesítése során eljárásai és intézkedései során kötelesek
megtartani.

Fentiek értelmében a felperesek vonatkozásában indokolatlanul korlátozó, az
esélyegyenlőséget sértő jogszabályt alkalmazott jogerős határozatában az alperes, ezért a
bíróság az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI törvény 25. ~ (1) bekezdése alapján
kezdeményezi fenti jogszabályi rendelkezés alaptörvény-ellenességének megállapítását és az
alaptörvény-ellenes jogszabályalkalmazásának perbeli esetben történő kizárását.

Pécsett, 2014. március 20. napján

Dr. Sipos Balázs s.k.
bíró
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