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A Házszabály 85 . § (2) bekezdése alapján mellékelteit benyújtom a felsőoktatásról szóló
2005. évi =XIX. tőrvény módosításáról szóló törvényjavaslatot,
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Ez a törvény a 2007 . január 1 -jén lép hatályba .

2006. évi . . . tarvény

a felsóaktatásról szőlá 2005. évi CXY-XJX. törvény mádosításár<51

1 .§

A felsőoktatásról szóló 2005- éví CXXXIX. törvény 148. § (7) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép :

„(7) 2007. január 1-je után - a kiválással és az önálló intézményi tnüködéssel kapcsolatos
engedélyezési eljárás sikeres befejezését követem - a Scmmclwcis Egyetem Tcstncvclési és
Sporttudományi Karam e torvény felsőoktatási intézményekre vonatkozó rendelkezései szcrínt
önálló felsőoktatási intézményként folytatja müküdését. A Semmelweis Egyetem
„Semmelweis Egyetern" elnevezéssel, Budapest székhellyel folytatja tovább működését . A
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karából létrejött egyetem 2008 .
december 31-ig akkcsr is használhatja az egyetem elnevezést, ha mesterképzés folytatására egy
képzési területen, valamint doktori képzésre, illetve doktori fokozat odaítélésére egy
tudományterületen jogosult, 2009. január 1-jétől azonban e tőrvény rendelkezései seríni
folytatja müködését."

2.§

INDOKOLÁS

A törvényjavaslat a Semmelweis Egyetem, továbbá a Testnevelési és Sporttudományi Kara
szétválásához és az önálló intézményi működéssel kapcsolatos engedélyezési eljáráshoz
szükséges átmeneti ídöt, valamint az önálló intézményi működéshez szűkségen feltételek
maradéktalant teljesítéséhez szúkséges idSszakra biztosítja a létrcjövó egyetem zavartalan
működését .
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