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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság), Oktatási és tudományos bizottsága (továbbiakban: Oktatási 
bizottság), valamint az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: 
Emberi jogi bizottság) megvitatta a felsőoktatásról szóló, az Országgyűlés 2005. május 23-i 
ülésnapján elfogadott, de ki nem hirdetett törvényhez benyújtott T/15267/693. számú 
módosító javaslatot. 
 
Az Emberi jogi bizottság az ajánlást a 2005. november 28-i ülésén tárgyalja. 
 
 

1.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 7. § (8) bekezdésének az elhagyását 
javasolja: 
 
 "[(8) A fenntartó az e törvényben meghatározott jogosítványainak gyakorlását 
állami felsőoktatási intézmények esetén – az e törvényben meghatározott körben – az 
irányító testületre átruházza, nem állami intézmény esetén az irányító testületre vagy a 
felsőoktatási intézményre átruházhatja.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/1. számú módosító javaslat 
indokolását.  

________ 
T15267zar.doc 
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A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

2.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 15. § (1) bekezdése c) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 [15. § (1) A felsőoktatási intézmény a működését akkor kezdheti meg, ha ] 
 
 "c) az Országgyűlés döntött[megadta] az állami elismeréséről[t]." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/2. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

3.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 15. § (5) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(5) A felsőoktatási intézmény 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] a gazdasági tanács tagjainak 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." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/3. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

4.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 15. § (8) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(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 
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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 alkotótevékenység 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. A regisztrációs központ a működési engedélyt azzal a 
feltétellel adja ki, hogy az engedélyben foglalt [tevékenység megkezdésére], az oktatással és 
a tudományos kutatással kapcsolatos tevékenység megkezdésére az Országgyűlés állami 
elismerés megadásáról szóló döntése után, az állami elismerésről szóló törvénymódosítás 
hatálybalépését követően kerülhet sor. E törvény 1. számú melléklete tartalmazza azokat a 
felsőoktatási intézményeket, amelyek állami elismeréssel rendelkeznek." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/4. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

5.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 18. §-át új (6) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 
 "(6) A felsőoktatási intézmény az Országgyűlés állami elismerésről szóló döntéséig a 
"felsőoktatási intézmény" megnevezést kizárólag az „állami elismerése folyamatban” toldattal 
használhatja. Az „egyetem” vagy „főiskola” elnevezés használatára az állami elismerést 
követően kerülhet sor." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/5. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

6.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 20. § (1)-(3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "20. § (1) A felsőoktatási intézmény döntést hozó és a döntés végrehajtását ellenőrző 
testülete a szenátus. 
 
 (2) A felsőoktatási intézmény véleményező, a stratégiai döntések előkészítésében részt 
vevő[t hozó] és a [annak] döntések végrehajtásá[t]nak ellenőrz[ő]ésében közreműködő 
szerve [az irányító testület]a gazdasági tanács.  
 
 ([2]3) A felsőoktatási intézmény vezetője a rektor. 
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 [(3) A felsőoktatási intézmény oktatási és tudományos kérdéseiben döntést hozó 
és a döntés végrehajtását ellenőrző testülete a szenátus.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/6. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

7.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 21. § (8) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(8) A szervezeti és működési szabályzatot, illetve annak módosítását a szenátus 
fogadja el.[, és az irányító testület, annak hiányában a fenntartó hagyja jóvá.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/7. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

8.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 23. §-ának és az azt megelőző alcímnek a 
következő módosítását javasolja: 
 

" A[z irányító testület]gazdasági tanács
 

23. § 
 
 (1) A[z irányító testület] gazdasági tanács a felsőoktatási intézmény feladatainak 
végrehajtása[át] megalapoz[ó]ásában, a rendelkezésére bocsátott források, eszközök, a 
közpénz, [és] a közvagyon hatékony és felelős használatát segítő [szolgáló éves 
költségvetési, valamint]  gazdasági stratégiai döntéseket [hozó] előkészítő és 
végrehajtásuk[at] ellenőrzésében[ő] részt vevő, a fenntartói [feladatok ellátásában] döntések 
előkészítésében – 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 állami fenntartású felsőoktatási intézményben a gazdasági tanácsot létre kell 
hozni, a nem állami felsőoktatási intézményekben – az alapító okiratban meghatározottak 
szerint – a gazdasági tanács létrehozható. 
 
([2]3) A[z irányító testületnek] gazdasági tanácsnak hét vagy kilenc tagja van. A[z irányító 
testület] gazdasági tanács létszámát a működés megkezdéséhez szükséges engedélyben 
meghatározott hallgatói létszám adatai alapján kell meghatározni a következők szerint: ha a 
felsőoktatási intézménybe felvehető maximális hallgatói létszám 
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a) nem éri el a tizenötezret, hét, 

b) eléri a tizenötezret, kilenc  

 
tagból áll. A gazdasági tanács tagja az lehet, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A[z 
irányító testület] gazdasági tanács tagjainak a megbízatása öt évre szól, amely legfeljebb egy 
alkalommal meghosszabbítható. 
 
[(3) Az irányító testület elnöke a felsőoktatási intézmény rektora.  
 
(4) A hét, illetve kilenc tagú irányító testületbe 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 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. ] 
 
 
 (4) A gazdasági tanácsba – a (3) bekezdésben meghatározott sorrend szerint – három, 
illetve négy főt delegál a szenátus, ebből egy tagot a hallgatói önkormányzat javaslata alapján. 
A gazdasági tanácsnak - a delegált tagokon felül - hivatalból tagja a rektor és a gazdasági 
főigazgató, ennek hiányában a gazdasági igazgató. 
 
(5) Az oktatási miniszter – a (3) bekezdésben meghatározott sorrend szerint – a gazdasági 
tanácsba két, illetve három főt, ebből egy tagot a pénzügyminiszter javaslata alapján delegál. 
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) A gazdasági tanács tagjai részére a delegálók utasítást nem adhatnak. 
 
 ([6]7) Nem lehet tagja a[z irányító testületnek]gazdasági tanácsnak az, aki 
 
 a) büntetett előéletű, 

b) köztisztviselő, vagy polgármesteri tisztséget tölt be, 

c) a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. 
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) [az adott felsőoktatási intézménnyel foglalkoztatási, hallgatói jogviszonyban 
áll,]tagja a szenátusnak, 

 g) tagja más felsőoktatási intézmény [irányító testületének]gazdasági tanácsának, 

 h) az állami felsőoktatási intézmények kivételével, az oktatási miniszter felügyelete 
alatt álló költségvetési szervvel közalkalmazotti jogviszonyban áll, 
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 i) betöltötte a hetvenedik életévét. 

 
 ([7]8) A rektor tekintetében - az a) és a g)-i) pont kivételével - a ([6]7) bekezdésben 
foglaltakat nem kell alkalmazni. 
 
[(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 bíróság előtti kártérítési ügyek elbírálására a Fővárosi Bíróság kizárólagosan 
illetékes.  
 
 (9) Az irányító testület tagjait az oktatási miniszter kéri, illetve menti fel. A 
szenátus által delegált tagok felkérését a szenátus elnöke kezdeményezi az oktatási 
miniszternél. 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]9) A[z irányító testület] gazdasági tanács ülésére – a napirend és az 
előterjesztések megküldésével, az ülés előtt legalább öt munkanappal – meg kell hívni a 
Magyar Államkincstár megbízottját, aki tanácskozási joggal vesz részt az ülésen, és [a 
döntéshozatal előtt] véleményt nyilváníthat minden olyan kérdésben, amely[ben] a közpénz, 
közvagyon célszerű és gazdaságos [felhasználása elvárható]felhasználását érinti. A 
megbízott részére a felsőoktatási intézmény köteles a szükséges információkat megadni. [Ha 
az irányító testület a] A megbízott véleményét [figyelmen kívül hagyja], kérésére, 
[véleményét] a felsőoktatási intézmény és az Oktatási Minisztérium honlapján közzé kell 
tenni. A megbízott a tevékenységéről évente legalább egyszer tájékoztatást ad a felsőoktatási 
intézmény fenntartójának és a Magyar Államkincstárnak.[A megbízottat 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: Lásd a T/15267/693/8. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

9.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 24. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "24. § (1) A[z irányító testület] gazdasági tanács - a szervezeti és működési 
szabályzat keretei között - dönt működésének rendjéről, azzal a megkötéssel, hogy [a testület 
akkor határozatképes, ha ülésén – a 23. § (2) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott 
sorrend szerint – legalább öt, illetve hét tag jelen van. Döntéseit tagjai többségének név 
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szerinti szavazatával hozza. A rektor] a gazdasági tanács vezetőjének megbízásával 
kapcsolatos döntéshez – a 23. § (3) bekezdésben meghatározott sorrend szerint – 
[javaslattételhez] legalább négy[öt], illetve öt[hat] támogató szavazatra van szükség. Nem 
vehet részt a szavazásban az, akinek jogaira, vagy kötelezettségeire a döntés kihatással lehet, 
illetve az, akitől az ügynek tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható (elfogultság). [Az 
ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, a döntéseket határozatba kell foglalni. Az 
irányító testület működésének rendjét a fenntartó hagyja jóvá.] 
 
(2) [Az irányító testület szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal tartja ülését, 
amelyen tanácskozási joggal részt vehet a szenátus elnöke, a gazdasági vezető, továbbá a 
hallgatói önkormányzat, a doktorandusz önkormányzat, az intézményi reprezentatív 
szakszervezet egy-egy képviselője, továbbá az ágazatát érintő kérdések tárgyalásánál a 
képzésben érdekelt miniszter képviselője. Az irányító testület elnöke zárt ülést rendelhet 
el, illetve titoktartási kötelezettséget írhat elő. Ha az irányító testület elnöke nem írt elő 
titoktartási kötelezettséget, az irányító testület határozatát – a helyben szokásos módon 
– nyilvánosságra kell hozni.] 
 
[(3)] A[z irányító testület] gazdasági tanács megalakulását a rektor [kezdeményezi]készíti 
elő." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/9. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

10.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 25. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "25. § (1) [Az irányító testület fogadja el a stratégiai, foglalkoztatási, üzleti tervet 
(a továbbiakban: intézményfejlesztési terv). Az intézményfejlesztési tervben kell 
meghatározni a fejlesztéssel, a fenntartó által a felsőoktatási intézmény rendelkezésére 
bocsátott vagyon hasznosításával, megóvásával kapcsolatos elképzeléseket, a várható 
bevételeket és kiadásokat. Az intézményfejlesztési terv része a kutatási-fejlesztési-
innovációs stratégia. A kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiát meg kell küldeni a 
regionális fejlesztési tanács részére, hogy figyelembe lehessen venni a régió társadalmi, 
gazdasági fejlesztését szolgáló középtávú program elkészítésénél és végrehajtásánál. Az 
intézményfejlesztési tervet középtávra, legalább négyéves időszakra kell elkészíteni, 
évenkénti bontásban meghatározva a végrehajtás feladatait. Az intézményfejlesztési terv 
része a foglalkoztatási terv. A foglalkoztatási tervben kell meghatározni azt a létszámot, 
amelynek keretei között a felsőoktatási intézmény megoldhatja feladatait.] 
 
 [(2)] A[z irányító testület]gazdasági tanács [a jogszabályok 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 tevékenységét, továbbá elláthat más, a fenntartó által 
átruházott munkáltatói jogköröket;] 
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 [b) elfogadja] közreműködik a szenátus döntéseinek előkészítésében, így különösen 
véleményezi:[a felsőoktatási intézmény]   

 [b]aa) a felsőoktatási intézmény intézményfejlesztési tervét, 

 ab) a felsőoktatási intézmény költségvetését és a számviteli rendelkezések szerinti 
beszámolóját,  

 [bb intézményi minőségfejlesztési programjának végrehajtásáról szóló éves 
beszámolót,] 

 [bc]ac) a felsőoktatási intézmény számviteli rendjét[;],  

[c) jóváhagyja a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát;  

d) egyetértési jogot gyakorol a szenátus által kezdeményezett képzés indításánál, 
illetve megszüntetésénél; 

 e) kezdeményezheti a fenntartónál a felsőoktatási intézmény 

 ea) alapító okiratának módosítását, 

 eb) átalakulását, 

 ec) megszüntetését; 

 f) dönt  
fa)] ad) fejlesztés indításá[ról]t, 

 [fb]ae) gazdálkodó szervezet alapításá[ról]t, gazdálkodó szervezetben részesedés 
szerzésé[ről]t, gazdálkodó szervezettel történő együttműködés[ről]t, 

 [fc]af) a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott, valamint a tulajdonában 
lévő ingatlanvagyon hasznosításá[ról]t, [továbbá a felsőoktatási intézmény tulajdonában 
lévő ingatlanvagyon hasznosítását, ]elidegenítésé[ről]t, 

 [fd]ag) az e törvényben meghatározottak szerinti [a] hitelfelvétel[ről]t, 

 [fe]ah) együttműködési megállapodás megkötésé[ről]t, 

 [ff) költségvetésen belüli átcsoportosításról, 
 fg) gazdaságtalan tevékenységének és az ahhoz kapcsolódó] ai) a felsőoktatási 
intézmény szervezet[ének]e, szervezeti egység[ének]e létesítését, átalakításá[ról]t, 
megszüntetésé[ről]t; 

[g) a tárgyi, pénzügyi és személyi feltételek biztosítása mellett kezdeményezi, hogy 
a felsőoktatási intézmény indítson új képzést; 

 h) egyetértési jogot gyakorol a gazdasági vezető, továbbá a belső ellenőrzési 
szervezet vezetőjének megbízásánál, illetve a megbízás visszavonásánál, illetve indokolt 
esetben kezdeményezheti a gazdasági vezető vagy a belső ellenőrzési szervezet vezetője 
megbízásának visszavonását.] 

 b) - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott esetekben - gazdasági 
szempontból véleményezi a felsőoktatási intézmény által készített pályázatokat; 

 c) dönt azokban az ügyekben, amelyek ellátására a szenátus felhatalmazta. 

 [(3) Az irányító testület határozza meg a felsőoktatási intézmény szervezeti 
tagozódását. Az irányító testület döntése előtt beszerzi a szenátus véleményét. A szenátus 
az irányító testület megkeresésétől számított harminc napon belül nyilváníthat 
véleményt. A határidő jogvesztő. Az irányító testület döntése alapján a szenátus - a 
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szervezeti és működési szabályzatban - meghatározza a felsőoktatási intézmény 
működési rendjét.] 
 

([4]2) A gazdasági tanács figyelemmel kíséri a felsőoktatási intézmény 
gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek 
érvényesítését. Rendszeresen - de évente legalább két alkalommal - áttekinti a felsőoktatási 
intézmény működését, gazdálkodását, az alapító okiratában meghatározott feladatok 
végrehajtását. Figyelemmel kíséri, hogy a felsőoktatási intézmény szervezeti rendje igazodik-
e a feladatok hatékony ellátásához. 

 
(3) A [szenátus]gazdasági tanács a [fenntartó]szenátusnál, annak eredménytelensége 

esetén a fenntartónál jelzéssel élhet, ha megítélése szerint [az irányító testület] a 
felsőoktatási intézmény a gazdálkodásával, a rendelkezésére bocsátott vagy tulajdonában lévő 
ingatlanvagyon működtetésével, hasznosításával, elidegenítésével[, hasznosításával] 
kapcsolatosan hozott döntésével veszélyezteti a felsőoktatási intézmény működését. [Ilyen 
jelzéssel a szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazatával élhet, az irányító testület 
határozata nyilvánosságra hozatalától számított tizenöt napon belül. A határidő 
jogvesztő. A fenntartó nyilatkozatáig az irányító testület döntése nem hajtható végre. 

 
(5) A fenntartó a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott döntéseket az irányító 

testület kezdeményezése alapján hozhatja meg.]  
 
(4[6]) A szervezeti és működési szabályzatban meg kell határozni azt az összeget, 

amely felett a gazdasági tanács[z irányító testület] véleményét [a felsőoktatási intézmény 
költségvetésében meghatározhatja azt az összeghatárt, mely felett] a 
kötelezettségvállaláshoz be kell szerezni. [előzetes egyetértését.] 
 
 [(7) Az irányító testület döntései során köteles figyelembe venni a közpénz és a 
közvagyon hatékony és felelős használatának, rendeltetésszerű igénybevételének 
követelményét. E célból figyelemmel kíséri a felsőoktatási intézmény gazdálkodásában a 
szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítését. Rendszeresen 
– de évente legalább két alkalommal – áttekinti a felsőoktatási intézmény működését, 
gazdálkodását, az alapító okiratában meghatározott feladatok végrehajtását, e körben 
beszámoltatja a gazdasági vezetőt. Figyelemmel kíséri továbbá, hogy a felsőoktatási 
intézmény szervezeti rendje igazodik-e a feladatok hatékony ellátásához. 
 
 (8) Az irányító testület indokolt esetben 
 
 a) felhívja a rektort, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, 

 b) meghozza a (2) bekezdés fg) pontjában meghatározott döntéseket,  
 c) kezdeményezi a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott intézkedéseket. ]" 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/10. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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11.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 26. §-ának a következő módosítását 

javasolja: 
 
 "26. § (1) A[z irányító testületi]gazdasági tanácsi tagság megszűnik a megbízatás 
lejártával, a tag lemondásával, illetőleg – a (2) bekezdésben meghatározott okok esetében -
visszahívásával. [Az irányító testület elnökének tagsága megszűnik, ha lejár a rektori 
megbízatása.] A lemondás elfogadása, illetve a visszahívás a delegáló [az irányító testület] 
hatáskörébe tartozik. [A lemondás elfogadásáról az irányító testület értesíti az oktatási 
minisztert és a szenátust.] 
 
 (2) A[z irányító testület]gazdasági tanács elnökének kezdeményezésére vissza kell 
hívni azt a tagot, 
 

a) aki egy éven keresztül a[z irányító testület]gazdasági tanács ülésének több mint 
felén nem vett részt, és mulasztását nem tudta megfelelő módon igazolni, 

 
b) aki bármilyen okból a[z irányító testületi]gazdasági tanácsi tagságból eredő 

feladatait – több mint fél éven keresztül – nem tudja ellátni, 
 
[c) akinek visszahívását a többi tag egyhangú szavazással jóváhagyta,] 
 
[d]c) akivel szemben utóbb következik be olyan körülmény, amely miatt a[z irányító 

testületnek]gazdasági tanácsnak nem lehet tagja. 
 

(3) Lemondás és visszahívás esetén az, aki az érintett tagot delegálta, harminc napon 
belül új tagot köteles delegálni. Az eljárásra alkalmazni kell a 23. §-ban [(4) bekezdésében] 
meghatározottakat. Az újonnan megválasztott tag megbízatása öt évre szól függetlenül attól, 
hogy a lemondott, illetve visszahívott tag megbízatásából mennyi idő telt el. 

 
 (4) Ha a nem állami felsőoktatási intézményben hoznak létre [irányító 
testületet]gazdasági tanácsot, az oktatási miniszter [és az Oktatási Minisztérium] jogait és 
kötelességeit a fenntartó gyakorolja. [, továbbá a fenntartót terheli az irányító testület 
díjazásának a költsége. A fenntartó az irányító testület fenntartói irányítást érintő 
jogosítványait magához vonhatja, korlátozhatja, jóváhagyáshoz kötheti. A fenntartó a 
tiszteletdíj mértékét a 23. § (9) bekezdésétől eltérően határozhatja meg. Ha a nem állami 
felsőoktatási intézményben nem hoznak létre irányító testületet, a 25-26. §-ban 
meghatározott kérdésekben a fenntartó dönt. Az irányító testület összetételéről a 
fenntartó határoz, azzal a megkötéssel, hogy a felsőoktatási intézmény által delegálható 
tagokra vonatkozó rendelkezéseket meg kell tartania, a] A Magyar Államkincstár [által 
delegált gazdasági tanácsadóra] képviselőjére vonatkozó rendelkezéseket nem kell 
alkalmazni." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/11. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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12.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 27. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "27. § (1) A szenátus az alapító okiratban meghatározottak [és az irányító testület 
által hozott stratégiai döntések] figyelembevételével határozza meg a felsőoktatási 
intézmény képzési és [a] kutatási feladat[okat]ait, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását. A 
szenátus meghatározza működésének rendjét. [és – ha e törvény másként nem rendelkezik 
– az oktatói vagy kutatói munkakörben foglalkoztatott tagjai közül megválasztja 
elnökét.] A szenátus elnöke a rektor.  

 
(2) A szenátus tagja – a hallgatói önkormányzat és a reprezentatív szakszervezetek 

képviselői kivételével – az lehet, aki a felsőoktatási intézményben munkaviszony, illetve 
közalkalmazotti jogviszony keretében oktatói, kutatói vagy egyéb munkakört tölt be.  
 
 (3) A szenátus fogadja el az intézményfejlesztési tervet. Az intézményfejlesztési 
tervben kell meghatározni a fejlesztéssel, a fenntartó által a felsőoktatási intézmény 
rendelkezésére bocsátott vagyon hasznosításával, megóvásával, elidegenítésével kapcsolatos 
elképzeléseket, a várható bevételeket és kiadásokat. Az intézményfejlesztési tervet 
középtávra, legalább négyéves időszakra kell elkészíteni, évenkénti bontásban meghatározva 
a végrehajtás feladatait. Az intézményfejlesztési terv része a foglalkoztatási terv. A 
foglalkoztatási tervben kell meghatározni azt a létszámot, amelynek keretei között a 
felsőoktatási intézmény megoldhatja feladatait. 
 
 (4) A szenátus - az intézményfejlesztési tervvel összhangban - fogadja el a kutatási-
fejlesztési-innovációs stratégiát. A kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiát meg kell küldeni a 
regionális fejlesztési tanács részére, hogy figyelembe lehessen venni a régió társadalmi, 
gazdasági fejlesztését szolgáló középtávú program elkészítésénél és végrehajtásánál. 
 
 (5) A szenátus javaslatot tesz a rektori pályázat kiírására, elbírálja a pályázatokat, 
megválasztja a rektorjelöltet és erről értesíti a fenntartót, továbbá értékeli a rektor vezetői 
tevékenységét. 
 
 
 (6) A szenátus fogadja el a felsőoktatási intézmény 
 

a) képzési programját,  

b) szervezeti és működési szabályzatát, doktori szabályzatát, minőségfejlesztési 
programját, 

c) a minőség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveit, 

d) elemi költségvetését, éves, illetve éven túli kötelezettségvállalási tervét és 
végrehajtásának ütemtervét, továbbá vagyongazdálkodási tervét, 

e) a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves költségvetési beszámolóját. 

 

([4]7) A szenátus határozza meg a felsőoktatási intézményben 
 

a) a hallgatói tanácsadás rendszerét,  

b) az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerét. 
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 ([5]8) A szenátus az a)–[g]m) pont tekintetében dönt, illetve a [h]n)–[k]q) pont 
tekintetében dönthet  
 

a) fejlesztés indításáról, 

 b) gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, 
gazdálkodó szervezettel történő együttműködésről, 

 c) a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott, illetve tulajdonában lévő 
ingatlanvagyon hasznosításáról, elidegenítéséről, 

 d) az e törvényben meghatározottak szerint a hitelfelvételről, 

 e) együttműködési megállapodás megkötéséről, 

 f) szervezetének, szervezeti egységének átalakításáról, megszüntetéséről; 

 [a]g) a kutatási program elfogadásáról, 

[b]h) a tudományos tanács létrehozásáról, tagjainak és elnökének megválasztásáról, 

[c]i) a felsőoktatási intézmény állandó bizottságainak és egyéb tanácsainak 
létrehozásáról, 

 [d]j) az oktatói, kutatói és vezetői pályázatok rangsorolásáról,  

[e]k) a[z irányító testület]gazdasági tanács tagjainak delegálásáról,  

[f]l) a szenátus képviseletében eljáró személy kiválasztásáról, 

[g]m) köztársasági ösztöndíj adományozásának kezdeményezéséről, 

[h]n) szervezeti és működési szabályzata által a hatáskörébe utalt kérdésekről, 

 [i]o) a doktori iskola létesítéséről és a doktori képzés indításáról,  

[j]p) a habilitációs eljárás szabályozásáról, 

 [k]q) címek és kitüntetések adományozásáról. 
 

([6]9) A szenátus hatáskörébe tartozik továbbá 
 
a) képzés indításának, illetve megszüntetésének kezdeményezése, 

b) a rektori pályázatok rangsorolása, 

c) a[z irányító testület] gazdasági tanács által benyújtott kérdések megvitatása, 

d) a felsőoktatási intézmény szakmai tevékenységének, minőségfejlesztési programja 
végrehajtásának értékelése, 

 e) [az intézményfejlesztési terv véleményezése,] 

[f) ]az e törvényben meghatározott egyéb jogosítványok gyakorlása. 

 
 ([7]10) A felsőoktatási intézmény habilitációs eljárást folytathat azon a 
tudományterületen, tudományágban, illetve művészeti ágban, amelyben doktori képzést 
folytat. 

 
 ([8]11) Ha a szenátus által létrehozott bizottság, illetve tanács hallgatókat érintő 
ügyekben is eljár, biztosítani kell, hogy a bizottság munkájában részt vehessenek a hallgatók 
képviselői is. A szenátus a hallgatók tanulmányi, vizsga- és szociális ügyeinek intézésére 
állandó bizottságot hoz létre. A hallgatókat érintő ügyekben eljáró bizottságban biztosítani 
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kell a hallgatók részvételét, azzal a megkötéssel, hogy a tanulmányi, vizsga és szociális ügyek 
intézésére létrehozott állandó bizottságban a hallgatók által delegált tagok száma nem lehet 
kevesebb, mint a bizottság tagjainak ötven százaléka. 
 
 ([9]12) A szenátus esélyegyenlőségi bizottságot hoz létre, amely a felsőoktatási 
intézmény működésében figyelemmel kíséri a nők és a férfiak arányos képviseletét, 
javaslatokat tesz az arányos képviselet elérésére, ellenőrzi az intézkedések eredményességét, 
feltárja a megkülönböztetés megnyilvánulásait, a nők arányos szerepvállalását sértő 
intézkedéseket, és kezdeményezi megszüntetésüket. 
 
 ([10]13) A szenátus bármely kérdést megvitathat, bármely kérdésben kialakíthatja 
állásfoglalását, bármely kérdésben javaslattal élhet. Állásfoglalásait, javaslatait megküldheti a 
döntéshozatalra, intézkedésre jogosultnak, aki köteles arra harminc napon belül, testület 
esetén legkésőbb a harmincadik napot követő első ülésen érdemi választ adni. 

 
 ([11]14) A szabályzat, program elfogadásának joga kiterjed annak módosítására. [és – 
kivéve, ha azt jóváhagyás után lehet bevezetni – bevezetésének elrendelésére.] 
 
 [(12) Az irányító testület 25. § (2) bekezdésének g) pontja szerinti 
kezdeményezésére a szenátus köteles módosítani, kiegészíteni a képzési programot.] 
  
 (15) A szenátus döntései során köteles figyelembe venni a közpénz és a közvagyon 
hatékony és felelős használatának, rendeltetésszerű igénybevételének, a vagyon 
elidegenítésénél az értékarányosság követelményét. E célból figyelemmel kíséri a 
felsőoktatási intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság 
követelményeinek érvényesítését. Rendszeresen – de évente legalább két alkalommal – 
áttekinti a felsőoktatási intézmény működését, gazdálkodását, az alapító okiratában 
meghatározott feladatok végrehajtását, e körben beszámoltatja a gazdasági vezetőt. " 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/12. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

13.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 28. § (1) bekezdésének felvezető 
szövege és a), f) valamint j) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 "28. § (1) A szenátus létrehozásával, [elnökének megválasztásával, a szenátus 
elnöke és] működésével, tagjai megbízatásának megszűnésével, [működésével,] a szenátus 
napirendjének előkészítésével kapcsolatos kérdéseket a felsőoktatási intézmény szervezeti és 
működési szabályzatában kell meghatározni, a következők figyelembevételével: 

a) a szenátus létszáma – a 23. § [(2)] (3) bekezdésében meghatározottak 
figyelembevételével – nem lehet kevesebb hét, illetve kilenc főnél, továbbá az oktatók és 
kutatók által választott tagoknak - az elnökkel együtt - a testület tagjainak többségét kell 
alkotniuk, 

f) a szenátus ülései az intézmény alkalmazottai, hallgatói és a[z irányító 
testület]gazdasági tanács tagjai számára nyilvánosak,  
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 j) a szenátus ülésére a[z irányító testület]gazdasági tanács elnökét tanácskozási joggal 
meg kell hívni." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/13. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

14.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 28. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) A szenátus döntéseinek meghozatalát és végrehajtását átruházhatja a felsőoktatási 
intézmény egyes szervezeti egységeire, illetve a szervezeti egységekben foglalkoztatott 
oktatók és hallgatók közösségére, a szervezeti egységekben létrehozott testületekre. Nem 
ruházhatók át a 27. § (3)–(4) és (6) bekezdés a)-c) pontjában, továbbá (7) bekezdésében, a[z] 
([5]8) bekezdés [a)–c), e)–f) és i)–j)] f)-i) pontjában, valamint a k)-l) pontjában és az o)-p) 
pontjában, a ([6]9) bekezdés a)–b) és d)[–e)] pontjában meghatározott jogkörök. A hallgatói 
önkormányzat részvételét a döntéshozatali eljárásban – az (1) bekezdés b) pontjában, 27. § 
([8]11) bekezdésében meghatározottak szerint – biztosítani kell akkor is, ha a szenátus 
döntésének meghozatalát átruházta." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/14. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

15.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 29. § (6) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(6) A rektor felel a felsőoktatási intézményben működő testületek munkájához 
szükséges feltételek megteremtéséért, [az irányító testület és] a szenátus jogkörébe tartozó 
ügyek előkészítéséért, a hozott döntések végrehajtásáért." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/15. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

16.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 29. § (8) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 



 -  15  - 

 
 "(8) A szenátus tagjai kétharmadának igenlő szavazatával kezdeményezheti a rektor 
visszahívását. [Az irányító testület a kezdeményezést, ha azzal - a 23. § (2) bekezdés a)-b) 
pontjában meghatározott sorrend szerint - legalább öt, illetve hét tagja egyetért, 
megküldi a fenntartónak.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/16. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

17.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 30. § (8) bekezdésének az elhagyását 
javasolja: 
 
 "[(8) A kar létesítésének elveit a Kormány határozza meg.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/17. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

18.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 32. § (11) bekezdés a) és c) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 "[A Kormány határozza meg] 
 
 „a) az alap- és mesterképzés képzési területeit, képzési ágait, szakjait, az azokhoz 
rendelt kreditek számát, valamint az indítással összefüggő eljárási rendet, továbbá azokat a 
szakokat, amelyekben [a] külső, nem felsőoktatási intézményi keretek között folyó gyakorlati 
képzést kell szervezni [képzési idejét], 
 
 c) a doktori fokozat megszerzésének feltételeit, a doktori iskola létesítésének eljárási 
rendjét[, továbbá az egyes tudományterületekhez tartozó tudományágakat, amelyeken a 
doktori képzés folyhat].”" 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/18. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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19.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 36. § (2)-(3) és (5) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

"(2) Az egyesülés – ha előfeltételei fennállnak – nem tagadható meg, ha az érintett 
felsőoktatási intézmények [irányító testületei együttesen kezdeményezik azt]szenátusai 
egyetértettek azzal. 

 
(3) Az egyesülés előkészítése a[z irányító testület]gazdasági tanács tagjaiból álló 

előkészítő bizottság feladata. Minden [irányító testület] gazdasági tanács egy-egy tagot 
delegál az előkészítő bizottságba. 
 
(5) Az új felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vételével egyidejűleg az egyesülésbe bevont 
felsőoktatási intézmények [megszűnnek,] megszüntetését kezdeményezni kell az 
Országgyűlésnél. Az egyesülésbe bevont felsőoktatási intézmények [és] az új intézmény 
oktatási, kutatási szervezeti egységeként működnek tovább. Ha az egyesülésbe bevont 
felsőoktatási intézmények különböző településen működnek, az új felsőoktatási intézmény 
székhelyén kívüli településen működő, megszűnő felsőoktatási intézmény az új felsőoktatási 
intézmény regionális központjaként működhet tovább. A felsőoktatási intézmény alapító 
okiratában a regionális központot fel kell tüntetni." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/19. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

20.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 36. § (11) bekezdésének az 
elhagyását javasolja: 
 
 "[(11) A Kormány határozza meg a felsőoktatási intézmények egyesülésének, 
kiválásának, szétválásának, csatlakozásának, beolvadásának eljárási rendjét.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/20. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

21.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 37. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "37. § (1) A felsőoktatási intézmény a 15. § (4) bekezdésében meghatározott 
nyilvántartásból való törlés napjával megszűnik. A felsőoktatási intézmény törlésére akkor 
kerül sor, ha az Országgyűlés az állami elismerést visszavonta.  
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 (2) [Törölni kell a nyilvántartásból] A Kormány kezdeményezi az Országgyűlésnél 
az állami elismerés visszavonását, ha a felsőoktatási intézmény[t, ha ] 

a) [az e törvényben meghatározottak szerint]megszüntetése feltételeinek fennállását 
a bíróság [a törlését elrendelte]megállapította,  

b) [a] fenntartója jogutód nélkül megszűnik, illetve megszűnt, 

c) [megszűnik a] fenntartójának megszűnik, illetve megszűnt az a joga [ahhoz], hogy 
felsőoktatási intézményt tartson fenn,  

d) [a] fenntartója e jogának gyakorlásával felhagy, illetve felhagyott, kivéve, ha a 
fenntartói jog új fenntartóra száll át.  

([2]3) [Törölni kell a nyilvántartásból továbbá azt a felsőoktatási intézményt is, 
amelyet a fenntartója megszüntetett.] Az állami felsőoktatási intézmények tekintetében a 
(2) bekezdés b)-d) pontjában foglaltak nem alkalmazhatóak. 

 
(4) A Kormány kezdeményezi az Országgyűlésnél az állami elismerés visszavonását 

akkor is, ha a fenntartó a felsőoktatási intézmény megszüntetéséről határozott. 
 
 ([3]5) [Az e törvényben foglaltak szerint megszűnik] A Kormány kezdeményezi az 
Országgyűlésnél az állami elismerés visszavonását akkor is, ha a felsőoktatási intézmény[, 
ha] másik felsőoktatási intézménnyel egyesül, beolvad vagy szétválik. 
 
 [(4) A fenntartó a felsőoktatási intézményt – az (1) bekezdésben 
meghatározottakon kívül – a következő esetekben szüntetheti meg: 
 
 a) ha a felvételi eljárás három egymást követő évben sikertelen volt. E 
rendelkezés alkalmazásában sikertelen a felvételi eljárás, ha ennek következtében a 
felsőoktatási intézményben a hallgatói létszám adott évben nem éri el a felvehető 
maximális hallgatói létszám hetven százalékát;  

b) ha a felsőoktatási intézmény működése a fenntartó többszöri felhívása ellenére 
jogszabálysértő vagy az alapító okirattal ellentétes; 

c) ha a felsőoktatási intézmény figyelmen kívül hagyta az ésszerű és takarékos 
gazdálkodás követelményeit, és emiatt a költségvetését túllépte, hatvan napon túli lejárt 
adósságállománya több mint egy költségvetési éven keresztül elérte az éves 
költségvetésének húsz százalékát; 

d) ha a működő felsőoktatási intézmény helyett egy vagy több, másik felsőoktatási 
intézményt létesít; 

e) ha a felsőoktatási intézmény a folyamatos működéshez szükséges feltételekkel 
már nem rendelkezik.] 

 
([5]6) A (4) bekezdésben meghatározott esetben a megszűnésre kifutó rendszerben 

kerülhet sor, oly módon, hogy azok a hallgatók, akik megkezdték a tanulmányaikat az adott 
képzési szinten, azt be tudják fejezni. Megszüntethető a felsőoktatási intézmény az adott 
félévet követő vizsgaidőszak utolsó napján is, feltéve, hogy a hallgatók tanulmányaikat másik 
felsőoktatási intézményben folytatni tudják. A felsőoktatási intézményt megszüntető 
fenntartónak döntése meghozatala előtt megállapodást kell kötnie azzal a felsőoktatási 
intézménnyel, amelyikben a hallgatók a megkezdett tanulmányaikat folytatni tudják. 
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([6]7) A költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény költségvetési 
hiányának felszámolására, a költségvetési hiány megszüntetésével összefüggő eljárásra az 
államháztartásról szóló törvényben és végrehajtási rendeletében foglaltakat kell alkalmazni. 

 
 [(7) Amennyiben a (4) bekezdés a) pontja szerinti arány állami felsőoktatási 
intézmény esetében eléri a hetvenöt százalékot, az oktatási miniszter a hallgatói létszám 
csökkenéséről, várható alakulásáról és javaslatáról tájékoztatja a Kormányt. ] 
 
 (8) [A törlésről a regisztrációs központ hatósági eljárás keretében határoz. Ha a 
megszűnő felsőoktatási intézmény költségvetési szervként működött, a fenntartó a 
jogerős határozatot megküldi a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek is.] Az állami 
elismerés visszavonásával kapcsolatos eljárás megindítását a regisztrációs központ - a 
fenntartó megkeresésére, a bíróság jogerős ítélete alapján, továbbá bejelentés hiányában a (2) 
bekezdés b)-d) pontjában meghatározott esetben hivatalból - kezdeményezi az oktatási 
miniszternél. Az állami elismerés visszavonásával kapcsolatos eljárás megindulásáról szóló 
közleményt a regisztrációs központ az Oktatási Minisztérium honlapján közzéteszi. 
 

(9) [A regisztrációs központ a törlésről szóló jogerős határozat egy példányát 
megküldi az oktatási miniszternek, aki kezdeményezi az érintett felsőoktatási intézmény 
e törvény 1. számú mellékletéből történő törlését.] Ha az Országgyűlés az állami elismerést 
visszavonta – az érintett felsőoktatási intézményt törölte az e törvény 1. számú mellékletéből 
– a regisztrációs központ – az állami elismerés visszavonásáról rendelkező törvény 
hatálybalépésének napjával – törli a nyilvántartásából a felsőoktatási intézményt. A határozat 
ellen fellebbezésnek nincs helye. Ha a megszűnő felsőoktatási intézmény költségvetési 
szervként működött, a regisztrációs központ értesíti a törzskönyvi nyilvántartást vezető 
szervet is. 
 
 (10) Ha a felsőoktatási intézmény megszűnik, a tulajdonában lévő vagyon, illetve az őt 
megillető vagyonkezelői jog a jogutód felsőoktatási intézményre száll át. A jogutód 
felsőoktatási intézményre szállnak át a megszűnő felsőoktatási intézmény jogai és 
kötelezettségei is. A jogutód nélküli megszűnés esetén a vagyon a felsőoktatási intézmény 
fenntartóját illeti meg. Ha a felsőoktatási intézménynek több fenntartója van – eltérő 
megállapodás hiányában – vagyoni hozzájárulásuk arányában száll át rájuk a megszűnő 
felsőoktatási intézmény vagyona." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/21. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

22.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 73. § (10) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(10) A tényállás tisztázására, a határidők számítására, az igazolásra, a határozat 
alakjára, tartalmára és közlésére, a döntés kérelemre vagy hivatalból történő kijavítására, 
kicserélésére, kiegészítésére, módosítására vagy visszavonására a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni." 
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Indokolás: Lásd a T/15267/693/22. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

23.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 78. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) A hallgatói önkormányzat tesz javaslatot a[z irányító testület]gazdasági tanács 
egy tagjára, továbbá egy képviselője részt vehet a[z irányító testület]gazdasági tanács 
ülésén." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/23. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

24.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 78. § (8) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(8) A felsőoktatásban intézkedésre jogosult személy vagy szervezet a hallgatói 
önkormányzat javaslatára harminc napon belül – a[z irányító testület]gazdasági tanács, 
illetve szenátus esetén a harmincadik napot követő első ülésen – érdemi választ köteles adni." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/24. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

25.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 96. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) A felsőoktatási intézményben magasabb vezetői és vezetői megbízással 
rendelkezők száma legalább két fő, de legfeljebb az oktatói és kutatói munkakörben 
foglalkoztatottak heti munkaidejének a heti teljes munkaidővel történő elosztásával számított 
létszám húsz százaléka lehet. [Ettől való eltérést az irányító testület engedélyezhet.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/25. számú módosító javaslat 
indokolását.  
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A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

26.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 96. § (7) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(7) A rektori megbízásra benyújtott valamennyi pályázatot a szenátus véleményezi, 
rangsorolja.[, és megküldi az irányító testületnek. Az irányító testület ezt mérlegelve 
javaslatot tesz a rektor személyére, és megküldi azt a szenátus részére.] A[z irányító 
testület]szenátus a tagjai többségének szavazatával dönt a rektorjelölt személyéről. [olyan 
személyre tehet javaslatot, aki megkapta a szenátus legalább egyharmadának 
támogatását. A szenátus véleményezi az irányító testület által megküldött javaslatot, és 
azzal szemben tagjai legalább kétharmadának igenlő szavazatával kifogással élhet. Az 
irányító testület a szenátus véleményének mérlegelésével dönt a rektor személyére szóló 
javaslatról, azzal a megkötéssel, hogy nem tehet javaslatot arra a személyre, akivel 
szemben a szenátus kifogással élt]." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/26. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

27.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 99. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az Országgyűlés a felsőoktatási intézmény állami elismerését a felsőoktatási 
intézménynek az e törvény 1. számú mellékletébe történő felvételével adja meg[ki], illetve az 
e törvény 1. számú mellékletéből történő törléssel vonja vissza. [Ha a felsőoktatási 
intézmény megszűnik, az Országgyűlés – e törvény módosításával – törli az 1. számú 
mellékletből.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/27. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

28.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 101. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az államilag támogatott képzésbe felvehető hallgatói létszám megállapításával 
kapcsolatos kormány-előterjesztést véleményezik [az Országos Érdekegyeztető Tanács 
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munkaadói oldala. Álláspontjáról, továbbá] a gazdasági kamarák, [e tárgykörben adott 
véleményéről] véleményükről a Kormányt tájékoztatni kell." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/28. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

29.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 105. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az oktatási miniszter a törvényességi ellenőrzési jogkörében – megfelelő határidő 
biztosításával – felhívja a fenntartót, hogy az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti 
kötelezettségének tegyen eleget. Ha a fenntartó a megadott határidőn belül nem intézkedett, 
az oktatási miniszter kezdeményezheti annak bírósági megállapítását, hogy a fenntartó nem 
tett eleget kötelezettségének. Az e bekezdésben szabályozott pert a megadott határidő 
lejártától számított harminc napon belül kell kezdeményezni. Ha a bíróság – a Polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezetének alkalmazásával – megállapítja a 
törvénysértést, és azt a fenntartó a bíróság által megállapított határidőn belül nem szünteti 
meg, a bíróság – az oktatási miniszter kezdeményezésére – [elrendelheti] megállapítja, hogy 
fennállnak a felsőoktatási intézmény [törlését a nyilvántartásból]megszüntetésének 
feltételei." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/29. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

30.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 111. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "111. § (1) Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak [harminc]huszonkilenc 
tagja van. Tizenöt tagot delegál a Magyar Rektori Konferencia, három tagot a Magyar 
Tudományos Akadémia, öt tagot a kutatóintézetek, egy tagot az Országos Köznevelési 
Tanács, egy tagot az Országos Kisebbségi Bizottság, [öt]négy tagot a felsőoktatás 
működésében érdekelt kamarák és országos szakmai szervezetek. [A felsőoktatás 
működésében érdekelt kamarák egy tagot az Országos Érdekegyeztető Tanács 
munkaadói oldala által javasolt személyek közül delegálnak.] Nem lehet a Magyar 
Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagja, aki a Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagja, 
rektor, [irányító testület]gazdasági tanács tagja vagy köztisztviselő. A Magyar Felsőoktatási 
Akkreditációs Bizottság tagjai közül megválasztja elnökét és más tisztségviselőit, valamint 
meghatározza működésének rendjét." 
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Indokolás: Lásd a T/15267/693/30. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

31.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 113. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "113. § (1) A Felsőoktatási és Tudományos Tanácsnak [huszonegy]tizenkilenc tagja 
van. Hat tagot delegálnak a kamarák, [egy-egy tagot az Országos Érdekegyeztető Tanács 
munkaadói, illetve munkavállalói oldala,] hármat a Magyar Rektori Konferencia, kettőt a 
Magyar Tudományos Akadémia, kettőt az oktatási miniszter, egyet-egyet a Hallgatói 
Önkormányzatok Országos Konferenciája, a Doktoranduszok Országos Szövetsége, a 
Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete, a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi, a 
földművelésügyi és vidékfejlesztési, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter. Nem 
lehet a Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagja, aki a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs 
Bizottság tagja, rektor, [irányító testület]gazdasági tanács tagja vagy köztisztviselő. A 
Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagjai közül megválasztja elnökét és más 
tisztségviselőit, valamint meghatározza működési rendjét." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/31. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

32.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 115. § (2)-(11) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A fenntartó 

 
 a) kezdeményezi a regisztrációs központnál a felsőoktatási intézmény állami 
elismerésre, illetve állami elismerésének visszavonására irányuló eljárást; [dönt a 
felsőoktatási intézmény létesítéséről, átszervezéséről, egyesülésben való részvételéről, 
megszüntetéséről, tevékenységi körének meghatározásáról és módosításáról, nevének 
megállapításáról;] 

 b) kiadja, illetve módosítja a felsőoktatási intézmény alapító okiratát; 

c) [jóváhagyja] 

[ca)] közli a felsőoktatási intézmény költségvetés[ét]ének kereteit (főösszegeit) és 
értékeli a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámolóját; 

d) megvizsgálja 

[cb]da) a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát; 
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db) a felsőoktatási intézmény intézményfejlesztési tervét; 

dc) elemi költségvetését, kötelezettségvállalási tervét és végrehajtásuk ütemtervét; 

[d]e) ellenőrzi  

ea) a felsőoktatási intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, 
hatékonyságát, értékeli [a szakmai munka eredményességét]elemi költségvetésének, 
kötelezettségvállalási tervének és végrehajtásuk ütemtervének időarányos teljesítését; 

eb) a szakmai munka eredményességét; 

[e]f) kezdeményezi a rektor megbízását és felmentését, továbbá gyakorolja felette a 
munkáltatói jogokat; 

[f]g) a rektor javaslatára megbízza a gazdasági vezetőt – költségvetési szervként 
működő felsőoktatási intézmény esetén a belső ellenőrzési egység vezetőjét – , illetve a 
rektor, a[z irányító testület]gazdasági tanács vagy saját kezdeményezésére visszavonja a 
megbízását; 

 [g]h) gondoskodik a költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény éves 
elemi költségvetési beszámolójának ellenőrzéséről. 
 

(3) [A fenntartó felhívja a felsőoktatási intézmény irányító testületét, illetve 
rektorát, hogy készítsen intézkedési tervet, ha e törvény 37. §-a (4) bekezdésének a) és c) 
pontjában meghatározott intézkedésnek van helye. A fenntartó az intézkedési tervet 
vagy elfogadja, és ellenőrzi az abban foglaltak végrehajtását, vagy dönt a felsőoktatási 
intézmény további működtetéséről, átszervezéséről, megszüntetéséről.] 

 
[(4)] A fenntartó a szervezeti és működési szabályzat [jóváhagyása keretében 

vizsgálja a szabályzat] egységességét, teljességét, törvényességét, hatékonyságnak való 
megfelelőségét vizsgálja. [A fenntartó – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – 
megtagadhatja a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyását, ha az az említett 
követelményeknek nem felel meg.] 
 

[(5) A fenntartó nem tagadhatja meg a szervezeti és működési szabályzat 
jóváhagyását 

 
a) a 21. § (3) bekezdésében szabályozott kérdések tekintetében, ha azok 

összhangban állnak a jogszabályokkal és az intézményfejlesztési tervben foglaltakkal, 
 
b) a 21. § (4) bekezdésében szabályozott kérdések tekintetében, ha azok 

összhangban állnak a jogszabályokkal.] 
 

([6]4) A törvényesség biztosítása keretében kell ellenőrizni az intézményi 
dokumentumokban foglaltak megtartását, jogszerűségét, a felsőoktatási intézmény 
működésének és a döntéshozatalnak a jogszerűségét. Az e bekezdésben szabályozott eljárásra 
a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény VI. fejezetében foglaltakat 
kell alkalmazni.  

 
([7]5) A ([6]4) bekezdésben szabályozott ellenőrzés eredményeképpen a fenntartó - 

megfelelő határidő tűzésével - felhívja a felsőoktatási intézmény vezetőjét a jogszabálysértő 
döntés orvoslására, a szükséges intézkedés meghozatalára. [Ha a felhívás nem vezet 
eredményre, a jogszabálysértő döntést megsemmisíti, és a felsőoktatási intézmény 
vezetőjét új döntés, illetve az elmulasztott intézkedés meghozatalára utasítja. Ezeket a 
rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásának megtagadása 
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esetén is alkalmazni kell. Nem alkalmazhatók az e bekezdésben foglaltak, ha a döntés 
meghozatala óta több mint egy év eltelt, vagy ha a döntést a bíróság felülvizsgálta, 
továbbá ha a döntés megsemmisítése jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot sértene. 
Ezekben az esetekben a fenntartó tájékoztatja a felsőoktatási intézmény vezetőjét 
megállapításairól, s a helyes eljárásról.] 

 
 [(8) Az oktatási miniszter felfüggesztheti a normatív költségvetési támogatás 

folyósítását, ha az állami felsőoktatási intézményben – a szenátus mulasztása miatt – 
nem alakították meg az irányító testületet.] 

 
 ([9]6) A fenntartó a szakmai munka eredményességét és az intézmény működésének 

hatékonyságát a felsőoktatási intézmény által az éves gazdálkodásáról – a számviteli 
rendelkezések szerint – készített beszámoló és az intézményi minőségfejlesztési program 
végrehajtásáról szóló beszámoló alapján értékeli és indokolt esetben - megfelelő határidő 
tűzésével - intézkedést kezdeményez. 
 

[(10) Az állami felsőoktatási intézmények tekintetében a fenntartó nem 
gyakorolhatja azokat a jogosítványokat, amelyek e törvény 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 gyakolását az irányító testületre átruházhatja. A 
fenntartó, illetve az irányító testület a jogosítványait azonos feltételek mellett 
gyakorolhatja.] 
 

[(11) A fenntartói irányítás nem sértheti a felsőoktatási intézmény e törvényben 
biztosított önállóságát, az intézmény döntési hatásköreit.] 

 
(7) A felsőoktatási intézmény a szervezeti és működési szabályzatát, 

intézményfejlesztési tervét, költségvetését, kötelezettségvállalási tervét, és végrehajtásának 
ütemtervét, valamint ezek módosítását a szenátus döntésétől számított tizenöt napon belül 
megküldi a fenntartónak. Ha a felsőoktatási intézmény a költségvetésétől, a 
kötelezettségvállalási tervétől eltérő döntést kíván hozni, azt előzetesen meg kell küldenie a 
fenntartónak. A fenntartó a szenátus által hozott egyéb döntések megküldését is kérheti. 

 
(8) A fenntartó a felsőoktatási intézmény költségvetésével, kötelezettségvállalási 

tervével, a költségvetés végrehajtásának ütemtervével kapcsolatos észrevételeit a 
megküldéstől számított harminc napon belül, a szervezeti és működési szabályzattal 
kapcsolatos észrevételeit a megküldéstől számított hatvan napon belül, az 
intézményfejlesztési tervvel kapcsolatos észrevételeit kilencven napon belül közölheti a 
felsőoktatási intézménnyel. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal 
meghosszabbítható. Ha a fenntartó a felsőoktatási intézmény költségvetésével, 
kötelezettségvállalási tervével, és végrehajtásának ütemtervével, vagy a szervezeti és 
működési szabályzatban, illetve az intézményfejlesztési tervben foglaltakkal nem ért egyet – 
egy alkalommal, megfelelő határidő tűzésével – visszaküldi azt a felsőoktatási intézménynek 
kezdeményezve annak átdolgozását. 

 
(9) A fenntartó bírósági eljárást kezdeményezhet, ha a felsőoktatási intézmény a (6)-

(8) bekezdésben meghatározott felhívásnak nem tesz eleget. 
 
(10) A bírósági eljárás a megszabott határidő lejártától számított harminc napon belül 

indítható meg. A bíróság nemperes eljárásban, soron kívül határoz. A határidő jogvesztő. A 
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bíróság a fenntartó kérésére a felsőoktatási intézmény döntését megváltoztathatja, illetve 
elrendelheti, hogy a felsőoktatási intézmény részben vagy egészben tegyen eleget a fenntartó 
felhívásában foglaltaknak. Az eljárásra a Fővárosi Bíróság az illetékes. A kérelem 
benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. 

 
(11) Ha a felsőoktatási intézmény a költségvetésétől, a kötelezettségvállalási tervétől 

eltérő döntést kíván hozni, a fenntartónak kifogásait a megküldéstől számított tizenöt napon 
belül közölnie kell. A felsőoktatási intézmény a fenntartó által közölt kifogásba ütköző 
döntést a szenátus valamennyi tagjának egyhangú szavazatával hozhatja meg.  

 
(12) Állami felsőoktatási intézmény esetén a fenntartó a gazdasági tanács 

a) javaslatára  

aa) határozza meg a rektor juttatásait,  

ab) hagyja jóvá a rektor munkaköri leírását,  

b) részére a rektor tekintetében további munkáltatói jogköröket ruházhat át. 

 
(13) Állami felsőoktatási intézmény esetén  

a) a fenntartó a rektorjelölt személyével kapcsolatos szenátusi döntés megküldését a 
köztársasági elnök, illetve a miniszterelnök részére akkor tagadhatja meg, ha a jelölt nem felel 
meg az előírt feltételeknek, illetve a szenátus döntéshozatali eljárása nem volt jogszerű, 

b) a regisztrációs központ határozata ellen az e törvény 106. §-ának (1) bekezdésében 
felsorolt ügyekben fellebbezésnek nincs helye. 

(14) A fenntartói irányítás nem sértheti a felsőoktatási intézmény e törvényben biztosított 
önállóságát, az intézmény döntési hatásköreit. A felsőoktatási intézmény szenátusának 
döntése alapján a rektor a fenntartói intézkedéssel szemben - ide nem értve a (8 bekezdés 
szerinti fenntartói észrevételt, visszaküldést, illetőleg a (11) bekezdés szerinti fenntartói 
kifogást - a közléstől számított harminc napon belül bírósági eljárást kezdeményezhet, kérve 
annak megállapítását, hogy a fenntartó döntése sérti a felsőoktatási intézmény e törvényben 
biztosított önállóságát. A bíróság nemperes eljárásban, soron kívül határoz. A határidő 
jogvesztő. A bíróság a fenntartó döntését megváltoztathatja. Az eljárásra a Fővárosi Bíróság 
az illetékes. A kérelem benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya van." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/32. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

33.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 120. § (1) bekezdés első  
mondatának a következő módosítását javasolja: 
 
 "120. § (1) A felsőoktatási intézmény feladatait [a jóváhagyott] éves költségvetése 
alapján látja el." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/33. számú módosító javaslat 
indokolását.  
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A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

34.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 120. § (6) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(6) A költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény negyedévenként 
mérlegjelentést készít, amelyet megküld a[z irányító testület]fenntartó részére." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/34. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

35.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 121. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(4) Az állami felsőoktatási intézmény rektora évente jelentést készít a[z irányító 
testület]gazdasági tanács részére a felsőoktatási intézmény által alapított vagy részvételével 
működő gazdálkodó szervezet működéséről. A jelentés alapján a[z irányító testület 
dönt]gazdasági tanács javaslatot készít a gazdálkodó szervezet további működtetésé[ről]vel, 
illetve a vagyonvesztés elkerülését célzó intézkedésekkel kapcsolatos lépésekről." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/35. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

36.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 137. § (3)-(5) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

 "(3) [Ha a magán felsőoktatási intézményben nem hozzák létre az irányító 
testületet, a rektor látja el a szenátus elnöki feladatokat, az irányító testület hatásköreit 
pedig – ha e törvény másképp nem rendelkezik – a fenntartó látja el. Ha a szenátus 
elnöki feladatait a rektor látja el, a személyével kapcsolatos ügyekben nem szavazhat, és 
a döntés érvényességéhez szükséges szavazati arány kiszámításánál figyelmen kívül kell 
hagyni.] 
 
 [(4)] A magán felsőoktatási intézmények az állami felsőoktatási intézményekkel 
azonos feltételek mellett jogosultak a 127. § (3) bekezdésének a)–c) pontjában, valamint e) 
pontjában meghatározott támogatásokra. A magán felsőoktatási intézmény az állami 
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felsőoktatási intézményekkel azonos módon és feltételekkel vehet részt a 128. § (1) 
bekezdésében meghatározott pályázatokon, továbbá a 128. § (2) bekezdése alapján az állami 
felsőoktatási intézményekkel azonos módon és feltételekkel köthető vele megállapodás. 

 
 ([5]4) A (3)[–(4)] bekezdésben foglaltakat a helyi önkormányzat, illetve az országos 
kisebbségi önkormányzat által fenntartott felsőoktatási intézmény tekintetében is alkalmazni 
kell." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/36. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

37.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 138. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "138. § (1) A magán felsőoktatási intézmény a 4. §-ban meghatározott feladatok 
szerinti tevékenységet folytathat, ennek megvalósítása érdekében – e törvényben és a 
Kormány által meghatározottak szerint – gazdálkodik (a továbbiakban: magán felsőoktatási 
intézmény gazdálkodási rendje). A magán felsőoktatási intézmény alapító okiratában fel kell 
tüntetni, hogy tevékenységét közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézményként 
vagy vállalkozásként végzi. Ha a magán felsőoktatási intézmény megfelel az e törvény 137. §-
ának (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek, a 115. §-ának (2) bekezdésében 
foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fenntartó hagyja jóvá a felsőoktatási 
intézmény költségvetését, a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámolóját, 
szervezeti és működési szabályzatát, intézményfejlesztési tervét. A felsőoktatási intézmény 
pedig a 115. § (14) bekezdése szerint jogosult bírósági eljárást kezdeményezni." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/37. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

38.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 139. § (8) bekezdés e) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

"[(8) A hitéleti képzéssel összefüggésben]  
 

 "e) a 15. § (8) bekezdésében – a gyakorló közoktatási intézmény kivételével –, a 84. § 
(5) bekezdésében, továbbá a 105. § (3) bekezdésében és a 108. §-ban foglaltakat, továbbá az 
intézményfejlesztési tervre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni, az állami 
elismerésről szóló szabályokat azonban meg kell tartani,"" 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/38. számú módosító javaslat 
indokolását.  
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A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

39.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 140. § (1)-(3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "140. § (1) A katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézményekben a[z irányító 
testület]gazdasági tanács létrehozása nem kötelező. A fenntartót megillető jogosítványokat [– 
ha irányító testületet nem hoznak létre – ]a honvédelmi miniszter, illetve a belügyminiszter 
gyakorolja. Ha a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézményben létrehozzák a gazdasági 
tanácsot az e törvény 23. §-ának (5) bekezdésében meghatározott delegálás joga a honvédelmi 
minisztert, illetve a belügyminisztert illeti meg. [A honvédelmi miniszter és a 
belügyminiszter az irányító testület egyes jogosítványait a felsőoktatási intézményre 
átruházhatja.] A katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézmények költségvetési 
támogatását a Honvédelmi Minisztérium, illetőleg a Belügyminisztérium költségvetésében 
kell megtervezni. 

  
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott felsőoktatási intézmények tekintetében törvény 

eltérő rendelkezéseket állapíthat meg 
 

a) a vagyonkezelői jogok gyakorlására, a gazdálkodásra, 

b) a szervezeti egységek létesítésének és működésének rendjére, 

c) a foglalkoztatásra, illetve az intézményi vezetők kinevezésére és jogállására, 

[c]d) a felvételi követelmények meghatározására, a hallgatók jogállására, juttatásaira, 
az általuk fizetett díjakra. 

 
(3) A honvédelmi, illetőleg a belügyminiszter szabályozza az (1) bekezdésben 

meghatározott felsőoktatási intézményben 
 
[a) a szervezeti egységek létesítésének és működésének rendjét,] 

[b]a) az évenként felvehető hallgatók számát és a felvétel különös feltételeit, 

[c]b) a külföldi hallgatók felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályait, a 
juttatásoknak és a díjfizetésnek a rendjét." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/39. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

40.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 141. § (8) bekezdés negyedik és 
ötödik mondatának a következő módosítását javasolja: 
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 "Az egészségügyi szolgáltatásért felelős vezető tanácskozási joggal részt vehet a[z 
irányító testület]gazdasági tanács ülésén. [Az irányító testület jogosítványai az 
egészségügyi szolgáltató tevékenységre nem terjednek ki.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/40. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

41.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 142. § (2) bekezdés ötödik 
mondatának a következő módosítását javasolja: 
 
 " A centrum vezetője tanácskozási joggal részt vehet a[z irányító testület]gazdasági 
tanács ülésén." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/41. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

42.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 147. § 13. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /147. § E törvény alkalmazásában:/ 
 
 "13. intézményi dokumentum: az alapító okirat, továbbá az e törvényben előírt 
szabályzatok, programok, tervek, így a szervezeti és működési szabályzat, képzési program, 
[irányító testület ügyrendje,] intézményfejlesztési terv, hallgatói önkormányzat 
alapszabálya, kutatási-fejlesztési-innovációs stratégia," 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/42. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

43.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 148. §-át megelőző fejezetcímnek a 
következő módosítását javasolja: 
 

"[Átmeneti és v]Vegyes rendelkezések" 
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Indokolás: Lásd a T/15267/693/43. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

44.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 151. §-át megelőző fejezetcímnek, 
valamint a 151. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 

"[Bevezető]Záró rendelkezések 
 
 151. § (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel 200[5]6. 
[szeptember]március 1-jén lép hatályba. [Egyes rendelkezéseinek bevezetése fokozatosan, 
a 151–152., 154–163. §-ban meghatározottak szerint történik.] 

 
(2) A [168. § a kihirdetését követő nyolcadik napon, a ]170–17[3]2. § 2006. 

[január]július 1-jén, a 46. § (8) bekezdése és a 118. § (4) bekezdése 2006. szeptember 1-jén 
lép hatályba. 

 
(3) 2006. [szeptember]március 1-jén  
 
a) hatályát veszti a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: 

1993. évi felsőoktatásról szóló törvény), valamint az azt módosító 1994. évi LVIII. törvény, 
1996. évi LXI. törvény, 1997. évi VIII. törvény, 1997. évi CXXVI. törvény, 1997. évi 
CXXVII. törvény, 1998. évi XXXVIII. törvény, 1999. évi LII. törvény, 2000. évi CVII. 
törvény, 2001. évi LXV. törvény, 2001. évi XCI. törvény, 2003. évi XXXVIII. törvény, 2005. 
évi CVI. törvény, 

b) hatályát veszti továbbá 
 
ba) a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 

67–68. §-a, 69. §-ának (1) bekezdése,  

bb) a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi 
XLVIII. törvény 124–125. §-a,  

bc) a Magyar Köztársaság 1995. évi pótköltségvetéséről szóló 1995. évi LXXII. 
törvény 26. § (1) bekezdésének d) pontja,  

bd) a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és 
hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 52. §-a,  

be) a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény 
69. §-a,  

bf) a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 
81. §-a, 88. § (1) bekezdésének e) pontja,  

bg) a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 88. 
§-a,  

bh) a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 
72. §-a,  
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bi) a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény módosításáról szóló 2000. évi XCVII. törvény 1–17. §-a, 19-21. §-a, 22. §-
ának (1) bekezdése, 23. §-ának (2)–(8) bekezdése, valamint 24. §-a, 

bj) a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi 
CXXXIII. törvény 89. §-a,  

bk) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 
68. § (1) bekezdésének c) pontja,  

bl) a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi 
CXXXIII. törvény módosításáról szóló 2002. évi XXIII. törvény 35. § (1) bekezdésének a 
"továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 3. §-ának (3) bekezdése, a 11. §-
ának (6) bekezdése, a 116. §-ának (2)–(4) bekezdései tekintetében a klinikai központra 
vonatkozó rendelkezései vonatkozásában," szövegrésze,  

bm) az egyes, az egészségügyet és a társadalombiztosítást érintő törvények 
módosításáról szóló 2002. évi LVIII. törvény 49. § (5) bekezdésének e) pontja,  

bn) az egyes oktatási tárgyú, az oktatási jogok érvényesítésének elősegítését, valamint 
a felsőoktatási intézmény- és képzési rendszer fejlesztését szolgáló törvények módosításáról 
szóló 2004. évi LX. törvény 4–6. §-a, 7. § (3) bekezdésének b) pontja és (4) bekezdése, 

bo) a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi LXI. törvény 3. §-
ának (2) bekezdése[,]. 

 
[bp) a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. 

törvény 50. §-ának (24) bekezdése.] 
 
(4) 2010. december 31-én hatályát veszti az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű 

Egyetem állami elismeréséről szóló 2001. évi LXVI. törvény, valamint a Közép-európai 
Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi LXI. törvény. Az Andrássy Gyula Budapesti 
Német Nyelvű Egyetem, valamint a Közép-európai Egyetem 2011. január 1-jétől e törvény 
rendelkezései alapján folytatja működését. Abban az esetben, ha az egyetemek e feltételnek 
nem tesznek eleget, a 2011. szeptember 1-jén induló tanévben nem vehetnek fel hallgatót az 
első évfolyamra. Az előző években felvett hallgatók tanulmányaikat változatlan feltételek 
mellett befejezhetik. Az oktatási miniszter lefolytatja a 105. §-ban szabályozott eljárást. 

 
[(5) Az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezéseit e törvény 

hatálybalépésének napjától akkor lehet alkalmazni, ha e törvény bevezetése még nem 
kezdődött meg.] 

 
([6]5) Az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény alapján megkötött intézményi 

megállapodások érvényességét e törvény hatálybalépése nem érinti. Az abban foglaltakat 
azonban 2006. szeptember 1-jéig felül kell vizsgálni, és 2006. december 31-ig kell elkészíteni 
az intézményfejlesztési tervet. Az e törvénnyel ellentétes képzésre kötött megállapodások 
felülvizsgálat hiányában az említett időpontban érvényüket vesztik, oly módon, hogy a 
megállapodásban foglaltak alapján megkezdett képzéseket be kell fejezni. 

 
[(7) Ahol e törvény közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló törvényről rendelkezik, azon 2005. október 31-éig az államigazgatási 
eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényt kell érteni.] 

 
([8]6) Az e törvényben szabályozott közigazgatási hatósági eljárásokban, továbbá ha e 

törvény alapján meghatározott eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
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általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, az eljárási 
cselekményeket elektronikusan nem lehet gyakorolni. 

 
 ([9]7) Azok a külföldi felsőoktatási intézmények, amelyek e törvény hatálybalépése 
előtt az oktatási minisztertől kapott engedély alapján kezdték meg működésüket, 2010. 
december 31-éig kötelesek e törvény alapján újra lefolytatni a tevékenység folytatásához 
szükséges engedélyezési eljárást. Abban az esetben, ha e feltételnek nem tesznek eleget, a 
2011. szeptember 1-jén induló tanévtől nem vehetnek fel hallgatót az első évfolyamra, az 
előző években felvett hallgatók azonban tanulmányaikat változatlan feltételek mellett 
befejezhetik. Az oktatási miniszter lefolytatja a 105. §-ban szabályozott eljárást." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/44. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

45.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 152. § (2) bekezdés második-
negyedik mondatának a következő módosítását javasolja: 
 
 "A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága mint teljes jogkörrel rendelkező önálló 
költségvetési szerv 2006. [január]július 1-jétől kezdődően megszűnik. A Titkárság jogutódja 
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság. 2006. [január]július 1-jétől kezdődően a 
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, valamint a Felsőoktatási és Tudományos 
Tanács az e törvényben meghatározott jogi személyként működik tovább változatlan 
összetételben." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/45. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

46.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 152. § (4)-(8) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

 "[(4) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2006. szeptember 1-
jéig az e törvényben meghatározott feladatokhoz igazítja szervezetét.]  

 
([5]4) Az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény alapján megkezdett képzéseket – 

folyamatos képzésben – változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend 
keretében, változatlan oklevél kiadásával kell befejezni.  

 
[(6) Az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján 2006. január 

1-jéig a felsőoktatási intézmény megszüntethető.] 
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([7]5) A 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény 10/A. §-a és 10/B. §-a rendelkezései 
alapján utoljára 200[5]6-b[e]an lehet ösztöndíjat folyósítani. [A Széchenyi István, a Békésy 
György Posztdoktori, valamint a Szent-Györgyi Albert Ösztöndíjakat pályázati 
rendszerben a Kormány ösztöndíjaként 2006. január 1-jétől tovább kell működtetni.] A 
már megállapított ösztöndíjakat e törvény hatálybalépése nem érinti. [A kuratórium a 
megbízatásának idejéig tovább működik.] 

 
 ([8]6) A[z] felsőoktatási ösztöndíjak odaítélésének rendjét, mértékét, az ösztöndíjra 
jogosultak körét, valamint e törvény bevezetésével összefüggésben további átmeneti 
szabályokat a Kormány határozza meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/46. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

47.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 153. § (1) bekezdés 1. pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 [153. § (1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza] 
 
 "1. a kutatóegyetem minősítés feltételeit[, a minőségi díj alapítását] [5. § (6) 
bekezdés[, 108. § (4) bekezdés]]," 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/47. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

48.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 153. (1) bekezdés 4. pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 [153. § (1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza] 
 
 "4. [a kar létesítésének elveit [30. § (8) bekezdés]] a minőségi díj alapítását [108. § 
(4) bekezdés]," 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/48. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 



 -  34  - 

 
 

49.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 153. § (1) bekezdés 5. pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
  [153. § (1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza] 
 
 "5. a többciklusú képzés [és a felsőfokú szakképzés] rendjét, a képesítési keretet, a 
képzés indításának eljárását, a doktori képzés szabályait[, a tudományterületeket, 
tudományágakat] [32. § (11) bekezdés a) és c) pont, 145. § (7) bekezdés]," 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/49. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

50.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 153. § (1) bekezdés 8. pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
  [153. § (1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza] 
 
 "8. [a felsőoktatási intézmények egyesülésének, kiválásának, szétválásának, 
csatlakozásának, beolvadásának rendjét [36. § (11) bekezdés, 38. § (1) bekezdés]] a 
felsőfokú szakképzés rendjét [32. § (11) bekezdés b) pont], " 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/50. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

51.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 153. § (1) bekezdés 21. pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 [153. § (1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza] 
 
 "21. felsőoktatási ösztöndíjak alapítását [134. § (1)–(2) bekezdés, 152. § [(8)] (6) 
bekezdés]," 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/51. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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52.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 153. §-át új (3)-(4) bekezdéssel 
javasolja kiegészíteni: 
 
 "(3) A Kormány  

 a) az (1) bekezdés 2., 14-15., valamint az 5. pont szerinti - a többciklusú képzés 
rendjének, a képesítési keretnek, a képzés indítási eljárásának meghatározására vonatkozó - 
szabályozási jogköreit a Magyar Rektori Konferencia,  

 b) az (1) bekezdés 1., valamint 5. pont szerinti a doktori képzés szabályainak 
meghatározására vonatkozó jogkörét a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság  

 egyetértésével gyakorolja. 

 
 (4) Az oktatási miniszter a (2) bekezdés b)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 
rendelet kiadásakor beszerzi a Magyar Rektori Konferencia egyetértését." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/52. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

53.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 154. §-át megelőző fejezetcímnek a 
következő módosítását javasolja: 
 

"[Egyes intézkedések bevezetése]Átmeneti rendelkezések " 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/53. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

54.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 154. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "154. § (1) Az e törvény hatálybalépésekor működő felsőoktatási intézmény 
intézményi tanácsa 200[5]6. [szeptember 30-ig kidolgozza]március 1-jétől az e törvény 
szerinti szenátusként működik tovább [megválasztásának és működésének rendjét, amely 
alapján az új szenátust 2005. október 31-ig kell létrehozni]. Ha a szenátus összetétele nem 
felel meg e törvény előírásainak, összetételét 2006. december 31-ig kell e törvénynek 
megfelelően átalakítani. 
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 (2) Az e törvény hatálybalépésekor működő állami felsőoktatási intézményekben a[z 
irányító testületeket]gazdasági tanácsot 200[5]6. [november 30-á] március 1-jéig létre kell 
hozni. A[z irányító testület] gazdasági tanács létszámát a tényleges [(felvett)] hallgatói 
létszám alapján kell meghatározni. [A szenátus az e törvényben meghatározott kifogásolási 
jogával tizenöt napon belül élhet.] 

 
(3) Az e törvénynek megfelelő intézményi, szervezeti felépítést a felsőoktatási 

intézményeknél 2006. [szeptember 1] december 31-ig kell kialakítani. E körben felül kell 
vizsgálni a székhelyen kívüli képzéseket, az együttműködési és társulási megállapodásokat. 

 
 (4) Az e törvény hatálybalépésekor működő felsőoktatási intézmények 2006. 
[április]június 30-ig [elkészítik a 21. §-ban meghatározottaknak megfelelő] felülvizsgálják 
szervezeti és működési szabályzatukat, és megküldik [jóváhagyás céljából az irányító 
testületnek, illetve] a fenntartónak. Az új szervezeti és működési szabályzatot 2006. 
szeptember 1-jétől kell alkalmazni valamennyi hallgató tekintetében, függetlenül attól, hogy a 
hallgatói jogviszony mikor keletkezett. Az új szervezeti és működési szabályzatban kell 
meghatározni azokat az átmeneti szabályokat, például a tanulmányi és vizsgarendet, amelyek 
a korábbi képzési rendszerben megkezdett tanulmányok befejezéséhez szükségesek. 2006. 
[április]június 30-ig a hallgatói önkormányzatok elkészítik alapszabályukat és megküldik 
jóváhagyás céljából a szenátusnak." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/54. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

55.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 155. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "155. § (1) Az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében felsorolt 
felsőoktatási intézmények alapító okiratát a 16. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján 
ki kell egészíteni, és azt a fenntartónak 2006. [március 31]június 30-ig meg kell küldenie a 
regisztrációs központ részére, azzal, hogy azon képzési területeket, képzési ágakat, 
tudományterületeket, művészeti területeket, képzési szinteket, amelyeken az intézmény 
képzést folytathat, valamint a felvehető maximális hallgatói létszámot a 200[5]6. [november] 
szeptember 1-je és 2007. december 31-e közötti időszakra kell az alapító okiratban 
feltüntetni." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/55. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

56.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 155. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását, (4) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
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"(3) A fenntartói jog átadására 2006. [január]július 1-jétől kezdődően a 17. §-ban 

meghatározottak alapján kerülhet sor. 
 

 [(4) A 38. § (3) bekezdésében meghatározott nyilvántartást első alkalommal 2006. 
március 31-ig kell közzétenni.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/56. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

57.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 156. § (1) bekezdésének az 
elhagyását javasolja: 
 

"156. § [(1) A regisztrációs központot 2005. december 31-ig kell létrehozni. A 
regisztrációs központ létrehozásáig hatásköreit az Oktatási Minisztérium gyakorolja.] 

 
([2]1) A 101. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint a felsőoktatás 

középtávú fejlesztési tervét – az e törvény tapasztalatainak 2007-ben történő áttekintését 
követően – első alkalommal 2008. december 31-ig nyújtja be a Kormány. 

 
 ([3]2) A felsőoktatási intézmények a 2006. szeptember 1-jétől induló tanévtől 
kezdődően vezetik be a pályakövetés rendszerét." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/57. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

58.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 157. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "157. § [(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 
ezzel összefüggésben az irányító testület vezetését is. Abban az esetben, ha 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 
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nem vállalja, megbízása hátralévő időtartamára a szenátus elnöki tisztét láthatja el, ha 
azt elfogadja.  

 
([2]1) A[z (1) bekezdésben nem szabályozott] vezetői megbízatások az eredeti 

megbízás szerint fennmaradnak addig az időpontig, ameddig a felsőoktatási intézmények új 
szervezeti felépítése nem alakul ki, de legkésőbb 2006. [június] december 3[0]1-ig. Eddig az 
időpontig a rektornak felül kell vizsgálnia valamennyi vezetői megbízást, és e törvény szerint 
meg kell erősítenie, illetve meg kell szüntetnie őket. A 96. § (5) bekezdés szerinti, a vezetői 
megbízások meghosszabbítására vonatkozó szabály alkalmazásakor az e törvény 
hatálybalépésekor fennálló vezetői megbízást figyelembe kell venni. [Döntéséhez be kell 
szereznie az irányító testület vagy – ha az a felsőoktatási intézményben nem működik – a 
fenntartó egyetértését.] 
 
 ([3]2) E törvény hatálybalépése nem érinti az oktatók, illetve a kutatók 
foglalkoztatását, a velük kötött munkaszerződést, illetve a kiadott közalkalmazotti kinevezést, 
valamint a részükre kiadott főiskolai, illetve egyetemi foglalkoztatáshoz kötődő címeket. E 
törvény hatálybalépését követően az 1993. évi felsőoktatási törvény rendelkezései szerint is 
alkalmazható oktató, illetve tudományos kutató. Azoknak az oktatóknak és tudományos 
kutatóknak a besorolása és foglalkoztatása, akik a régi követelmények szerint kerültek 
alkalmazásra, akkor változtatható meg, ha az új követelményeket teljesítik. 2008. szeptember 
1-jétől kezdődően csak az e törvényben meghatározottak szerint lehet oktatói, illetve kutatói 
munkakört létesíteni. Az 1993. évi felsőoktatási törvény rendelkezései szerint alkalmazott és 
az új követelményeket időközben teljesítő oktatókat, illetve tudományos kutatókat az 
"egyetemi" oktatókra meghatározott munkakör szerint kell besorolni, függetlenül attól, hogy 
alkalmazásukra főiskolán vagy egyetemen kerül sor. Ebben az esetben a foglalkoztatásra az új 
rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a 91. §-ban meghatározott 
határidőkbe az adott oktatói munkakörben eltöltött időt be kell számítani. Ha az előírt 
feltételek teljesítéséhez öt évnél kevesebb év áll rendelkezésre, az oktató az új 
munkaszerződés, illetve közalkalmazotti kinevezés aláírásának napjától számított öt éven 
belül köteles az előírt feltételeket teljesíteni. Az oktatót ugyanabba az "egyetemi oktatói" 
fizetési fokozatba kell besorolni, mint amilyen "főiskolai oktatói" fizetési fokozatban volt, és 
a fizetési fokozatban eltöltött idő újra kezdődik. 
 
 ([4]3) Az oktatói és kutatói munkakörben foglalkoztatottak havi rendszeres 
járandósága az új juttatási rendszerre történő átállás miatt nem csökkenthető. A 97. § (2)–(3) 
bekezdésében szabályozott kiemelkedő oktatói és kutatói teljesítmény elismerését szolgáló 
juttatási rendszer fokozatos kialakítása érdekében az oktatói, kutatói rendszeres járandóság 
emelésére rendelkezésre álló összegnek az éves költségvetési törvényben meghatározott 
hányadát az oktatói és kutatói teljesítmény elismerését szolgáló keret feltöltésére kell fordítani 
mindaddig, amíg el nem éri az előírt mértéket, azzal a megkötéssel, hogy ez az összeg nem 
lehet kevesebb, mint a rendelkezésre álló összeg egyharmada. Addig, ameddig a keret 
feltöltése nem történik meg, az egy személynek adható havi többletjárandóság összege nem 
lehet kevesebb, mint az adott évben az egy személyre jutó összeg háromszorosa.  
 
 ([5]4) Ha a művészeti képzésben az oktatót, illetve a tanárt alapképzésben szerzett 
szakképzettséggel alkalmazzák, de ennek lehetősége a 144. § (5) bekezdése alapján 
megszűnik, az oktató, illetve a tanár tovább foglalkoztatható, feltéve, hogy a foglalkoztatás 
feltételeinek beálltakor az ötvenedik életévét már betöltötte." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/58. számú módosító javaslat 
indokolását.  
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A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

59.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 158. § (2)-(3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

"(2) Azok a hallgatók, akik a felsőoktatásban a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je 
előtt kezdték meg, azt a felsőoktatási intézmények által elfogadott tantervi követelmények 
alapján a korábbi képesítési követelmények szerint fejezhetik be, és az 1993. évi 
felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, 
illetve egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szereznek. 
 
 (3) Azok a hallgatók, akik tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, de 
tanulmányaikat - az e törvény 154. §-ának (4) bekezdése alapján a tanulmányi és 
vizsgarendben meghatározott átmeneti rendelkezések figyelembe vételével - az 1993. évi 
felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései szerint nem fejezik be, a tanulmányok és vizsgák 
beszámítási rendje szerint e törvény rendelkezései alapján folytathatják tanulmányaikat." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/59. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

60.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 159. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "159. § (1) A felsőoktatási intézmények az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény 
alapján kiadott követelményekre építve kezdhetnek szakirányú továbbképzést, továbbá 
kiegészítő alapképzést mindaddig, ameddig az e törvény alapján megkezdett alapképzésre 
épülve szakirányú továbbképzés, illetve mesterképzés nem indítható." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/60. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

61.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 159. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) [Az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény 84–86. §-a a 2006. szeptember 1-
jétől induló új képzésekben nem alkalmazható, rendelkezéseit azonban a korábban 



 -  40  - 

megkezdett képzések tekintetében alkalmazni kell. Nem alkalmazhatók továbbá az 1993. 
évi felsőoktatásról szóló törvény 91–94. §-ában foglaltak, az előírt követelmények 
kivételével.] Ha a doktorandusz a doktori képzést az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény 
rendelkezései alapján kezdte meg, azt az előírt követelmények szerint fejezheti be. A doktori 
képzés és fokozatszerzés eljárási kérdéseire e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A 
doktori képzésben résztvevőknek az e törvényben meghatározott fokozatokat kell odaítélni. A 
1993. évi felsőoktatásról szóló törvény alapján odaítélt doktori fokozatok egyenértékűek az e 
törvény alapján kiadott doktori fokozatokkal. A doktoranduszok jogai és kötelezettségei nem 
változnak." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/61. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

62.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 161. § (4)-(5) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

"(4) A 73–75. §-ban szabályozott jogorvoslati jogra vonatkozó rendelkezéseket 
200[5]6. [szeptember]március 1-jétől az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyek 
tekintetében is alkalmazni kell [alkalmazni azokban az ügyekben, amelyek e törvény 
hatálybalépése után keletkeztek]. 
 
 (5) A hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell 
azok tekintetében is, akik a hallgatói jogviszonyukat e törvény hatálybalépése előtt létesítették 
[megállapító 76. §-t 2006. szeptember 1-jétől kell alkalmazni]." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/62. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

63.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 162. § (1) bekezdés első mondatának 
a következő módosítását javasolja: 
 
 "Az 53. § (3) bekezdésében foglaltakat első alkalommal [2005-ben kell alkalmazni] a 
2006. szeptember 1-jén induló alapképzések tekintetében kell alkalmazni." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/63. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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64.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 162. § (3) bekezdés első mondatának 
a következő módosítását javasolja: 
 
 "A 127–133. §-ban, továbbá a 141. § (5) bekezdésében és a 143. § (2) bekezdésében 
meghatározott finanszírozási rend szerint először a 200[6]7. évi költségvetést kell 
összeállítani, illetve a 128. § (2) bekezdés e) pontja és (3) bekezdésének alkalmazása 2007. 
január 1-jétől kötelező." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/64. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 

65.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 163. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "163. § [(1)] Az e törvény hatálybalépésekor működő nem állami felsőoktatási 
intézmények az állandó oktatói, kutatói karra vonatkozó rendelkezések szerinti működésre 
2008. szeptember 1-jétől kezdődően kötelesek.  
 
 [(2) A Kormány a magán felsőoktatási intézmények gazdálkodására vonatkozó - 
a 138. § (1) bekezdésében, valamint a 153. § (1) bekezdés 20. pontjában megjelölt - 
szabályozási kötelezettségének 2005. szeptember 30-ig tesz eleget.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/65. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

66.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 164. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "164. § Az e törvényben szabályozott engedélyezési eljárásokat a 2006. augusztus 31-
e után benyújtott kérelmek tekintetében kell alkalmazni. Az e határidő előtt benyújtott 
kérelmeket az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény [és] végrehajtási rendeletei alapján kell 
elbírálni." 
 

Indokolás: Lásd a T/15267/693/66. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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67.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 1. számú melléklete címének a 
következő módosítását javasolja: 
 

"A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMILAG ELISMERT FELSŐOKTATÁSI 
INTÉZMÉNYEI " 

 
Indokolás: Lásd a T/15267/693/67. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. november 24. 
 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke 

Dr. Jánosi György s.k., 
az Oktatási bizottság elnöke  

 
 
 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 
 


