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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 23 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az irányító testület a felsőoktatási intézmény feladatainak végrehajtását
megalapozó, a közpénz és a közvagyon hatékony és felelős használatát szolgáló éves
költségvetési, valamint stratégiai döntéseket hozó és végrehajtásukat ellenőrző, a fenntartói
feladatok ellátásában - e törvényben meghatározottak szerint - közreműködő testület. Az
állami fenntartású felsőoktatási intézményben az irányító testületet létre kell hozni, a nem
állami felsőoktatási intézményekben - az alapító okiratban meghatározottak szerint - az
irányító testület létrehozható .

(2) Az irányító testületnek hét [vagy kilenc] tagja van. [Az irányító testület
létszámát a működés megkezdéséhez szükséges engedélyben meghatározott hallgatói
létszám adatai alapján kell meghatározni a következők szerint : ha a felsőoktatási
intézménybe felvehető maximális hallgatói létszám

a) nem éri el a tizenötezret, hét,

b) eléri a tizenötezret, kilenc "

tagból áll.] Az irányító testület tagjainak a megbízatása öt évre szól, amely legfeljebb egy
alkalommal meghosszabbítható .

(3) Az irányító testület elnöke a felsőoktatási intézmény rektora .

(4) Az irányító testületbe a (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott sorrend szerint
két[, illetve három] főt delegál az oktatási miniszter, négy[, illetve öt] főt a szenátus. A
szenátusi delegáltak körében egy tagot a hallgatói önkormányzat javasol . Ha a szenátus a
javaslatot nem fogadja el, a hallgatói önkormányzat újabb személyre tehet javaslatot . Az

Módosító iavaslat



oktatási miniszter által delegált tagokkal szemben - tagonként külön-külön - a szenátus, tagjai
legalább kétharmadának egyhangú szavazatával kifogással élhet . Nem lehet az irányító
testület tagja, akivel szemben a szenátus írásban indokolt kifogással élt, helyére az oktatási
miniszter másik személyt delegál, akivel szemben a szenátus nem élhet a kifogásolás jogával .

(5) Az oktatási miniszter által delegált tagok közül legalább egynek, a szenátus által
delegált tagok közül legalább kettőnek a felsőoktatási intézmény oktatási, tudományos
kutatási, művészeti tevékenységének megfelelő felsőfokú végzettséggel, továbbá a
szakképzettségének megfelelő területen szerzett legalább öt év vezetői gyakorlattal kell
rendelkeznie .

(6) Nem lehet tagja az irányító testületnek az, aki

a) büntetett előéletű,

b) köztisztviselő, vagy polgármesteri tisztséget tölt be,

c) a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 2002 . évi
XVII. törvény hatálya alá tartozik,

d) politikai pártban tisztséget tölt, illetve töltött be, fizetett pártalkalmazottként
foglalkoztatták, vagy foglalkoztatják, feltéve, hogy a kizáró ok megszűnése óta még nem telt
el legalább öt év,

e) önkormányzati, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő,

f) a rektor kivételével, az adott felsőoktatási intézménnyel foglalkoztatási, hallgatói
jogviszonyban áll,

g) tagja más felsőoktatási intézmény irányító testületének,

h) az állami felsőoktatási intézmények kivételével, az oktatási miniszter felügyelete
alatt álló költségvetési szervvel közalkalmazotti jogviszonyban áll,

i) betöltötte a hetvenedik életévét .

(7) Az irányító testület tagjai - a köztisztviselőkre vonatkozó rendelkezések szerint -
vagyonnyilatkozatot tesznek .

(8) Az irányító testület tagjai - a felsőoktatási intézménnyel szemben - a polgári jog
szabályai szerint, egyetemlegesen felelnek az irányító testület tagjaként hozott döntéssel
okozott kárért. Mentesül a felelősség alól az a tag, aki a döntésben nem vett részt, illetve aki a
döntés ellen szavazott. A kártérítéssel kapcsolatos ügyekben az oktatási miniszter jár el . A
kártérítési ügyekben a Fővárosi Bíróság az illetékes .

(9) Az irányító testület tagjait az oktatási miniszter kéri, illetve menti fel . Az irányító
testület tagjait havi rendszerességgel fizetett tiszteletdíj illeti meg, amelynek összege a
költségvetési évet megelőző év utolsó munkanapján érvényes legkisebb kötelező munkabér
(minimálbér) háromszorosa, az elnöké ötszöröse[, ha az irányító testület tagjainak száma
hét, illetve négyszerese, az elnöké hatszorosa, ha az irányító testület tagjainak száma
kilenc] . Az irányító testület tagjaival az oktatási miniszter köt megállapodást . A tiszteletdíj
fedezetét az Oktatási Minisztérium biztosítja.



(10) Az irányító testület ülésére - a napirend és az előterjesztések megküldésével, az
ülés előtt legalább öt munkanappal - meg kell hívni a Magyar Államkincstár által delegált
gazdasági tanácsadót, aki tanácskozási joggal vesz részt az ülésen, és a döntéshozatal előtt
véleményt nyilváníthat minden olyan kérdésben, amelyben a közpénz, közvagyon célszerű és
gazdaságos felhasználása elvárható. A gazdasági tanácsadó részére a felsőoktatási intézmény
köteles a szükséges információkat megadni . Ha az irányító testület a gazdasági tanácsadó
véleményét figyelmen kívül hagyja, kérésére véleményét a felsőoktatási intézmény és az
Oktatási Minisztérium honlapján közzé kell tenni . A gazdasági tanácsadót tiszteletdíj illeti
meg, amelynek havi összege a költségvetési évet megelőző év utolsó munkanapján érvényes
legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) . A tiszteletdíj fedezetét az Oktatási Minisztérium
biztosítja ."

Indokolás

Indokolatlan, hogy a hallgatói létszámtól függően változzék az "irányító testület" tagjainak
száma. Mivel a hallgatói létszám akár évről-évre változhat, előfordulhat, hogy ezen előírás
miatt az "irányító testület" működésképtelenné illetve illegitimmé válik. Továbbá, mivel a
törvényjavaslat a hallgatói létszámtól illetve az "irányító testület" tagjainak számától
függetlenül a hallgatói önkormányzat számára egy tag személyére vonatkozó javaslatot
biztosít, így éppen a nagyobb hallgatói létszámmal bíró intézmények "irányító testületében"
lenne kisebb a hallgatói képviselet aránya .

Budapest, 2005 . április 6 .
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