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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a felsőoktatásról szóló
T/15267 . számú törvényjavaslat 165.§ (2) bekezdéséhez a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

165. §

"165. § (2) A Kjt. 79/C-79/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

79/D. § (1) A felsőoktatási intézményben az egyetemi tanári, az egyetemi docensi, a
mestertanári, a főiskolai,tanári és a főiskolai docensi, egyetemi adjunktusi, továbbá a központi
költségvetési szervnél (ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó, költségvetési
rendben gazdálkodó intézményt is) a kutatóprofesszori, a tudományos tanácsadói és a
tudományos főmunkatársi munkakörök három fizetési fokozatra tagozódnak . A felsőoktatási
intézményben az egyetemi tanársegédi és a főiskolai adjunktusi munkakörök két fizetési
fokozatra tagozódnak .

(2) A közalkalmazott fizetési fokozatát a bármely felsőoktatási intézménynél, illetve a
központi költségvetési szervnél (ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó,
költségvetési rendben gazdálkodó intézményt is) az adott munkakörben - a megbízási
jogviszony kivételével - munkavégzésre irányuló jogviszonyban töltött ideje alapján kell
megállapítani . Ha azonos időtartam alatt egyidejűleg több, az adott munkakörben
munkavégzésre irányuló jogviszony vehető figyelembe, közülük csak egy számítható be .

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt munkakört betöltő közalkalmazott, ha a (4)
bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel, magasabb fizetési fokozatba lép
a) egyetemi tanár, főiskolai tanár, kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó az adott

munkakörben az előző fizetési fokozatban eltöltött öt évet követően,
b) egyetemi docens, mestertanár, főiskolai docens, tudományos főmunkatárs, továbbá

egyetemi adjunktus, főiskolai adjunktus az adott munkakörben az előző fizetési fokozatban
eltöltött tíz évet követően,
c) egyetetemi tanársegéd (gyakornok) az előírt feltételek teljesítését követően . A

közalkalmazottat a tárgyév első napján kell a magasabb fizetési fokozatba besorolni ."

Módosító iavaslat



Indokolás :

A mestertanári cím adományozása nem a jelen törvényjavaslat 80.§ (1) bekezdés b) pontjában
említett tanári munkakört betöltők körében indokolt, hanem a 80 .§ (1) bekezdés a) pontjának
kiegészítésével . Ez a módosítás indokolja s maga után vonja a fenti javaslatot .

Budapest, 2005 . április 13 .

mesa yörgy
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