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Tisztelt Elnök Asszony!

A felsőoktatásról szóló T/15267. számú törvényjavaslathoz - a Házszabály 94. §-
ának (1) bekezdése, valamint a 102 . §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
- a T/15267/311 . és T/14267/361 . számon benyújtott módosító javaslathoz kapcsolódva
a következő

kapcsolódó módosító javaslatokat

terjesztem elő.

1 . A törvényjavaslat 25 . §-a (2) bekezdésének a) pontja a helyére a következő

rendelkezés lép :

[Az irányító testület ajogszabályok keretei között]

"a) kiírja a rektori pályázatot, elbírálja a pályázatokat, továbbá előterjesztést tesz a
fenntartó részére a rektor személyére, juttatásaira, jóváhagyja a rektor munkaköri leírását és
értékeli vezetői tevékenységéti( ;] továbbá elláthat más, a fenntartó által átruházott
munkáltatói jogköröket ;"

2. A törvényjavaslat 115 . §-ának (10) bekezdése a következők szerint módosul :

"(10) Az állami felsőoktatási intézmények tekintetében a fenntartó nem gyakorolhatja
azokat a jogosítványokat, amelyek e tőrvény rendelkezései alapján az irányító testület
jogkörébe tartoznak. A nem állami felsőoktatási intézmények tekintetében a fenntartó
gyakorolja az irányító testület részére meghatározott jogosítványokat, kivéve, ha annak
gyakorlását a felsőoktatási intézményre ruházta át . A fenntartó a munkáltatói jogok
gyakorlását az irányító testületre átruházhatja . A fenntartó, illetve az irányító testület a
jogosítványait azonos feltételek mellett gyakorolhatja ."

3. A törvényjavaslat 157 . §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

"(1) Az e törvény hatálybalépését követő hatvan napon belül a rektori, főiskolai
rektori, illetve főigazgatói megbízással rendelkezők nyilatkoznak arról, hogy megbízatásuk
hátralévő idejéig el kívánják-e látni a felsőoktatási intézmény vezetését, és [ehhez
kapcsolódóan] ezzel összefüggésben az irányító testület vezetését is . Abban az esetben, ha
vállalják e feladatok együttes ellátását, jelenlegi megbízatásuk - a megbízási idő változatlanul
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vállalják e feladatok együttes ellátását, jelenlegi megbízatásuk - a megbízási idő változatlanul
hagyása mellett - az irányító testület megalakulásával átalakul rektori megbízássá és irányító
testületi elnöki megbízássá . E törvény, valamint az 1993 . évi felsőoktatási törvény alapján, a
felsőoktatási intézmény vezetésére irányuló megbízás - egymást követően - összesen két
alkalommal adható.A fenntartó az érintett rektori megbízással rendelkező közalkalmazott,
illetve munkavállaló kinevezését, illetve munkaszerződését az e bekezdésben meghatározottak
szerint módosítja . Az, aki a rektori feladat ellátását nem vállalja, megbízása hátralévő
időtartamára a szenátus elnöki tisztjét láthatja el, ha azt elfogadja ."

Indokolás

A módosító javaslat pontosítja az átmeneti rendelkezéseket.

Budapest, 2005 . április " 11

országgyűlési képviselő
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