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A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a felsőoktatásról szóló T/15267. számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 15 .§-a az alábbiak szerint módosul :

„(1) A felsőoktatási intézmény a működését akkor kezdheti meg, ha

a) a nyilvántartásba vétele megtörtént, továbbá

b) a működés megkezdéséhez szükséges engedélyt megkapta, és

c) az Országgyűlés megadta az állami elismerést .

(2) A nyilvántartásba vételt és a működés megkezdéséhez szükséges engedélyt a
felsőoktatási intézmény fenntartója kérheti az [e célra létrehozott regisztrációs központtól]
oktatási minisztertől .

(3) A nyilvántartásba vételre akkor kerülhet sor, ha a rendelkezésre álló adatok alapján
megállapítható, hogy az alapító okiratban meghatározott feladatok folyamatos ellátásához
szükséges tárgyi és pénzügyi feltételek - a tevékenység megkezdéséhez szükséges arányban -
rendelkezésre állnak, és a teljes működéshez szükséges mértékig fokozatosan
megteremthetők. Ha az [regisztrációs központ]oktatási miniszter megállapítja, hogy a
nyilvántartásba vétel feltételei fennállnak, a felsőoktatási intézményt nyilvántartásba veszi, és
meghatározza, hogy milyen feltételek teljesítése mellett adja meg a működés megkezdéséhez
szükséges engedélyt . A költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményt az alapító
megkeresésére a törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv is nyilvántartásba veszi . Ha a
felsőoktatási intézményt nyilvántartásba vették, jogosulttá válik minden olyan nyilatkozat
megtételére, minden olyan kötelezettség vállalására, amely ahhoz szükséges, hogy a működés
megkezdéséhez az engedély kiadásának feltételei teljesüljenek . A nyilatkozattételre, a
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kötelezettségvállalásra, a felsőoktatási intézmény képviseletére a fenntartó által a szervezési
feladatok ellátására megbízott, az intézményvezetői feladatokat ideiglenesen ellátó személy
válik jogosulttá. Ilyen megbízást az kaphat, aki megfelel a rektori feladatok ellátásához e
törvényben meghatározott feltételeknek . Az ideiglenes intézményvezetői megbízás a rektor
kinevezéséig szól .

(4) A felsőoktatási intézmény, ha nem költségvetési szervként működik, az
[regisztrációs központ] Oktatási Minisztérium által vezetett nyilvántartásba történő
bejegyzéssel, ha költségvetési szervként működik, a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel jön
létre. Az [regisztrációs központ] - Oktatási Minisztérium által vezetett nyilvántartás
közhiteles, az abban foglalt adatok valódiságát az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell .

(5) A felsőoktatási intézmény szenátusa megalakulásának előkészítése céljából a
fenntartó előkészítő bizottságot hoz létre . Az előkészítő bizottság ideiglenes szervezeti és
működési szabályzatot készít. Ennek alapján meg kell választani a szenátus tagjait, akik első
ülésükön döntenek a szenátus megalakulásáról, a szervezeti és működési szabályzat
elfogadásáról, valamint az irányító testületi tagok delegálásáról . A szervezeti és működési
szabályzatban kell meghatározni a szenátus tagjaira vonatkozó szakmai követelményeket,
valamint a választás rendjét . Az előkészítő bizottság jogosult valamennyi intézményi
dokumentum előkészítésére .

(6) A fenntartó a nyilvántartásba vett felsőoktatási intézmény működésének
megkezdéséhez szükséges engedélyt akkor kérheti, ha igazolni tudja, hogy a felsőoktatási
intézmény működéséhez szükséges, e törvény 12 . §-ának (2)-(4) bekezdésében meghatározott
valamennyi feltétel rendelkezésre áll, illetve fokozatosan megteremthető .

(7) A (4) és a (6) bekezdésben szabályozott eljárás egyidejűleg is lefolytatható .

(8) A működés megkezdéséhez szükséges engedélyben kell meghatározni, hogy a
felsőoktatási intézmény milyen képzési területen, illetve tudományterületen, művészeti ágban,
képzési szinten folytathat képzést, továbbá azt a maximális hallgatói létszámot, amelyet a
felsőoktatási intézmény - figyelembe véve a hallgatók fogadásához és az oktatói tevékenység
folytatásához rendelkezésre álló helyiségeket és más eszközöket - valamennyi évfolyamára
számítva, teljes kihasználtsággal működve felvehet (a továbbiakban : felvehető maximális
hallgatói létszám). Az engedélyezési eljárás magában foglalja a székhelyen kívüli képzés
feltételeinek vizsgálatát is, kiterjed továbbá az intézmény által tervezett képzés, tudományos,
művészeti alkotó tevékenység minőségének biztosításához szükséges feltételek meglétének
vizsgálatára. Pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény esetén a gyakorló közoktatási
intézmény tekintetében is le kell folytatni az engedélyezési eljárást . Ennek során azt kell
vizsgálni, hogy a pedagógusképzésben részt vevő hallgatók felkészítéséhez szükséges
feltételek rendelkezésre állnak-e . Az [regisztrációs központoktatási miniszter a működési
engedélyt azzal a feltétellel adja ki, hogy az engedélyben foglalt tevékenység megkezdésére
az állami elismerésről szóló törvénymódosítás hatályba lépését követően kerülhet sor . E
törvény 1 . számú melléklete tartalmazza azokat a felsőoktatási intézményeket, amelyek állami
elismeréssel rendelkeznek .

(9) Az eljárásokkal összefüggő költségeket - kivéve, ha a felsőoktatási intézményt az
állam létesíti - a kérelem benyújtója viseli . Az e §-ban szabályozott eljárásokra a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény



rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a működés megkezdéséhez szükséges
engedély kiadásához százhúsz nap áll rendelkezésre .

(10) A diákotthon tekintetében csak a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárást kell
lefolytatni, amelynek keretei között azt kell vizsgálni, hogy a diákotthon rendelkezik-e a
tevékenység ellátásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi feltételekkel .

(11) Az [regisztrációs központ oktatási miniszter az e §-ban meghatározott döntéseit
az e törvény 106 . §-ában meghatározott eljárás szerint hozza meg .

(12) A Kormány határozza meg a felsőoktatási intézmény létesítésének és
működésének minimális (kötelező) feltételeit, az alapításhoz szükséges kérelem mellékleteit,
a kérelem elbírálásának szabályait, az eljárási díjat . Minimális (kötelező) feltételként elő kell
írni különösen a feladatellátáshoz szükséges oktatói, kutatói létszám, az oktatáshoz,
kutatáshoz szükséges helyiségek, szociális helyiségek, szabadidős létesítmények, informatikai
háttér, eszközök, könyvtár, felszerelések, a működés fedezetét tükröző költségvetés, az
intézményi dokumentumok meglétét ."

Indokolás

Nem indokolt az állami bürokrácia és a költségek növelésére új intézmény létrehozása, ezt a
magyarországi felsőoktatási intézmények száma sem indokolja .

Budapest, 2005 . április 6 .

Stolár Mihály
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