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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 97. §-ának (1) bekezdése alapján a felsőoktatásról szóló T/15267. számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 165 . §-ának (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 . évi XXXIII . törvény (a továbbiakban : Kjt .)
61 . §-a (1) bekezdésének ja) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[A közalkalmazotti munkakörök az ellátásukhoz jogszabályban előírt iskolai
végzettség, illetve állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, doktori cím,
tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság alapján fizetési osztályokba
tagozódnak :

j) a „J" fizetési osztályba]

"ja) az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és a
felsőoktatásról szóló törvény szerinti tudományos fokozat,"

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

"79/C . § (1) A felsőoktatási intézményben az oktatói, kutatói, tanári és más
munkakörben történő foglalkoztatás egyes kérdéseit (határozott időre történő foglalkoztatás, a
pályázati eljárás kérdései, várakozási idő csökkentése, további szakképesítés
figyelembevétele, illletménykiegészítés, vezetői pótlékok, illetménypótlékok) a Kormány
határozza meg .

(2) Tudományos kutatói munkakörként - a felsőoktatási intézmények kivételével -
kutató professzor, tudományos tanácsadó, tudományos főmunkatárs, tudományos munkatárs,
tudományos segédmunkatárs munkakör létesíthető . Az e bekezdésben meghatározott
tudományos munkakörbe történő besorolás feltételeit a Kormány határozza meg .
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[79/D . § (1) A felsőoktatási intézményben az egyetemi tanári, az egyetemi docensi,
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, 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 .

(4) A második és a harmadik fizetési fokozatba sorolás feltétele, hogy a
közalkalmazott megfeleljen az adott fizetési fokozathoz a munkáltatónak a munkakörre
vonatkozó szabályzatában meghatározott oktatói, kutatói követelménynek .

(5) A (3) bekezdés szerinti fizetési fokozatok közötti várakozási időbe nem
számítbatók be a 22. § (3) bekezdésében említett időtartamok .

(6) Munkakör változása esetén a közalkalmazottat az új munkakörének első
fizetési fokozatába kell besorolni . Ettől eltérően a korábbi fizetési fokozattal azonos
fizetési fokozatba kell a közalkalmazottat besorolni akkor, ha olyan munkakörbe kerül,
amelyre a 2. számú melléklet az előző besorolásához tartozó arányszámmal azonos
arányszámot állapít meg.]

79/E . § A felsőoktatási intézményben oktatói munkakört, valamint a tudományos
kutatói munkakört betöltő közalkalmazottak garantált illetményét e törvény 2 . számú
melléklete szerint kell meghatározni az egyetemi tanári munkakör 1 . fizetési fokozata
garantált illetményének költségvetési törvényben rögzített összege százalékos arányában ."

Indokolás

Indokolatlan az azonos munkakört ellátó oktatók illetve kutatók szolgálati idő szerint eltérő
fizetési fokozatba való besorolása . Amennyiben a szolgálati idő munkájuk minőségében
valóban szerepet játszik, az intézmény ezt egyénenként elbírálva külön honorálhatja .
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