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Kapcsolódó módosító javaslat

Katona Béla
az Országgyű lés Elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény módosításáról szóló T/10877. számú törvényjavaslathoz - a T/10877/31 . számú
módosító javaslathoz kapcsolódva - a következ ő

kapcso lódó módosító javaslato t
terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat 12 .§-ában az Ftv . új 36/A. §-a az alábbiak szerint javaslom módosítani :

36/A. § (1) A költségvetési szervként működő közintézetként besorolt felsőoktatás i
intézmény, vállalkozó közintézetté történ ő átsorolását akkor kezdeményezheti a
fenntartójánál, ha teljesíti a költségvetési szervek jogállásról szóló törvényben és a (2) -
(4) bekezdésben meghatározott feltételeket . [Az átsorolás kezdeményezésének
feltétele továbbá, hogy a felsőoktatási intézmény eleget tegyen a vezet ő testület e
törvényben meghatározottak szerinti felállításához és m űködtetéséhez szükséges
feltételeknek.]

2. A törvényjavaslat 12 .§-ában az Ftv . új 36/D. §-át és az azt megelőző „A vezető testület”
címet törölni javaslom :

„[A vezető testület

36/D. § (1) A költségvetési szervként m űködő közintézetként besorolt
felsőoktatási intézmény, vállalkozó közintézetté történ ő átsorolásával egyidejű leg
vezető testületet kell létrehozni .
(2) A vezető testület létrehozásával, m űködésével, tagjai megbízatásána k
megszűnésével, napirendjének el őkészítésével kapcsolatos kérdéseket a
felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni
a következők figyelembe vételével :
a) a vezető testületnek öt – a szenátus által választott – tagja van,
b) a vezető testület tagja az lehet, aki felsőfokú végzettséggel és a
gazdaságtudományok képzési területen mesterképzésben szerzett, vagy azza l
egyenértékű szakképzettséggel rendelkezik ,
c) nem lehet a vezető testület tagja,



ca) akivel kapcsolatosan a 23 . § (7) bekezdésében meghatározott
összeférhetetlenségi ok állapítható meg,
eb) aki tagja az intézmény gazdasági tanácsának, illetve más költségvetés i
szervként működő vállalkozó közintézetként besorolt felsőoktatási intézmény
vezető testületének,
cc) a felsőoktatási intézményben magasabb vezetőként, illetve vezetőként
foglalkoztatott személy,
cd) nem teljesítette vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét,
d) a vezető testület
da) tagjai maguk közül választanak elnököt ,
db) szükség szerint – de havonta legalább egy alkalommal – tart ülést ,
dc) ülései a felsőoktatási intézmény alkalmazottai, hallgatói, a szenátus és a
gazdasági tanács tagjai számára nyilvánosak,
dd) határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van, döntéseit – h a
törvény, vagy a szervezeti és működési szabályzat magasabb szavazati arány t
nem ír elő – a jelen lévő tagok többségének szavazatával hozza,
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt ,
de) jelen lévő tagjai több mint ötven százalékának kérésére zárt ülést, titko s
szavazást kell tartani ,
dJ üléseirő l jegyzőkönyvet kell készíteni, döntéseit határozatban kell foglalni, é s
szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint nyilvánosságr a
kell hozni .
(3) A vezető testület tagjai az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekr ől
szóló törvénynek a közszolgálatban álló személyekre vonatkozó szabályai szerin t
kétévenként kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni. A vagyonnyilatkozat őrzéséért
a rektor felel . ]

3 . A törvényjavaslat 12 .§-ában az Ftv . új 36/E.-36/G. §-át törölni javaslom :

„[36/E. § (1) A költségvetési szervként működő vállalkozó közintézetként átsorol t
felsőoktatási intézmény szenátusa vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdaság i
döntéseit a vezet ő testület egyetértésével hozza. E körben a vezető testüle t
egyetértése szükséges különösen a 25 . § (1) bekezdés a)-b) pontjában, 27 . § (6)
bekezdés c)-e) pontjában, (8) bekezdés a) g) pontjában meghatározot t
kérdésekben hozott vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági döntésekhez .
(2) A vezető testület tagjainak felelősségére az államháztartásról szóló törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.

36/F. § (1) Megszűnik a vezető testület, – és tagjainak a megbízatása – a
költségvetési szervként működő vállalkozó közintézetként besorolt fels őoktatás i
intézmény közintézetté történ ő átsorolásával. A vezető testületi tagság megsz űnik
továbbá a megbízatás lejártával, illet ő leg visszahívásával. A lemondás elfogadása
a szenátus hatáskörébe tartozik.
(2) A vezető testület elnökének – az elnök esetén a testület tagjának –
kezdeményezésére vissza kell hívni azt a tagot, aki
a) egymást követő három ülésen nem vett részt, és mulasztását nem tudta
megfelelő módon igazolni ,
b) a tagságból eredő feladatait – bármilyen okból kifolyólag – több mint fél éve n
keresztül nem tudja ellátni,



c) – utóbb következett, a 36/D . § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott
körülmény miatt – a vezető testületnek nem lehet tagja .
(3) Lemondás és visszahívás esetén a szenátusnak hatvan napon belül újabb tagot
kell választania .

36/G. § (1) A költségvetési szervként működő közintézetként besorolt
felsőoktatási intézmény vállalkozó közintézetre vonatkozó szabályok szerint
működő jogi személyiség ű szervezeti egységében a 36/D. §, 36/E. § (2) bekezdése,
36/F. § rendelkezései alapján kell vezet ő testületet létrehozni, illetve m űködtetni .
(2) A jogi személyiségű szervezeti egység vezetője a szervezeti egységet illetően a
felsőoktatási intézmény alapító okiratában, szervezeti és m űködési
szabályzatában, éves költségvetésében, illetve a 142/A . §-ban meghatározott
megállapodásban meghatározott körben a vezető testület egyetértésével jogosul t
döntést hozni ."] "

4. A törvényjavaslat 45 .§-ának (1) bekezdésében az Ftv. Ftv. 2 . számú mellékletének IUA . „A
felsőoktatási intézménytörzs” alcímének ab) pontja az alábbiak szerint módosul :

[E törvény alapján nyilvántartott adatok:
a felsőoktatási intézmény]

„ab) tisztségviselői (rektor, gazdasági főigazgató vagy igazgató, belső ellenőrzés
vezetője, a gazdasági tanács elnöke és tagjai, [a vezető testület elnöke és tagjai,] az
előkészítő testület elnöke – ideiglenes intézményvezető – és tagjai, a karok vezető i, az
igazgatási feladatot ellátó hivatal vezetője) neve, értesítési címe, elérhet ősége (telefon,
telefax, e-mail),”

Általános indokolá s

Az Országgyűlésnek 2009. október 9. napján benyújtott és T/10877 számon tárgysorozatb a
vett, a felsőoktatásról szóló 2005 . évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban : Ftv.) módosítására
irányuló törvényjavaslat előkészítése során sérültek a jogalkotás általános és kifejezetten a
felsőoktatásra vonatkozó kezdeményezésekre megalkotott elvei .

A jogalkotásról 1987 . évi XI. törvény a (továbbiakban : Jat.) ugyanis világosan rögzíti, hogy
jogszabályt akkor kell alkotni, ha a társadalmi-gazdasági viszonyok változása, az állampolgár i
jogok és kötelességek rendezése, az érdekösszeütközések feloldása azt szükségessé teszi (Jat .
17. §) •

A Jat. azt is előírja, hogy a jogszabály megalkotása előtt – a tudomány eredményeire
támaszkodva – elemezni kell a szabályozni kívánt társadalmi-gazdasági viszonyokat, a z
állampolgári jogok és kötelességek érvényesülését, az érdekösszeütközések feloldásának a
lehetőségét, meg kell vizsgálni a szabályozás várható hatását és a végrehajtás feltételeit . Errő l
a jogalkotót tájékoztatni kell [Jat . 18 . § (1) bek .] .

További elő írás, hogy a jogszabályokat a magyar nyelv szabályainak megfelel ően, világosan
és közérthetően kell megszövegezni [Jat . 18 . § (1) bek.] .

A törvényjavaslat számos olyan módosítást foglal magába, amelyek esetében sem a
társadalmi-gazdasági viszonyok változásáról, sem az állampolgári jogok és kötelességek
rendezetlenségéről, sem feloldásra váró érdekösszeütközésrő l nem beszélhetünk .



Egyértelműen látható azonban, hogy a törvényjavaslat több eleme vonatkozásában legalábbi s
nem kellő alapossággal és mélységben vizsgálta a kezdeményez ő a szabályozás várhat ó
hatását és a végrehajtás feltételeit. A javaslat egyes elemeiről ugyanis egyértelműen
kijelenthető , hogy a felsőoktatási intézmények azokat végrehajtani nem, vagy csak aránytala n
nehézségek árán tudják .

A törvényjavaslat számos olyan, éppen csak, hogy kialakult működési körülményt változtat
meg alapjaiban, amelyek esetében az el őterjesztő még csak nem is valószínűsítette, hogy azo k
a felsőoktatás hatékonyságát szolgálják, illetve érdemben hozzájárulnak az intézmény i
működés minőségfejlesztéséhez .

Éppen ezért nem mondható el a törvényjavaslatról az sem, hogy az a tudomány eredményeir e
támaszkodva készült volna el .

Ugyanakkor a törvényjavaslat el őterjesztése során – legjobb tudomásom szerint – egyik, a z
Ftv.-ben felsorolt testület véleményének megismerésére, számukra a véleményezé s
biztosítására nem került sor . A törvényjavaslat indokolásában legalábbis nem szerepel err e
vonatkozó adat .

Ez azértaggályos, mert az Ftv. három felsőoktatási testület számára is biztosítja a jogot a
felsőoktatást szabályozó törvények és rendeletek tervezeteinek véleményezéséhez .

Az Ftv . 109. § (2) bekezdése szerint a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, az Ftv .
112. § (5) bekezdése szerint a Fels őoktatási és Tudományos Tanács egyaránt véleményezi a
felsőoktatásról szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei, illetve a fels őoktatást
szabályozó miniszteri rendeletek tervezeteit .

Az Ftv . 114. § (1) bekezdése megadja a jogot a Magyar Rektori Konferencia számára, hogy a
felsőoktatás rendszerének működésével kapcsolatos bármilyen kérdésben vélemény t
nyilvánítson, javaslatot tegyen a döntéshozó, illetve a döntés előkészítőj e részére .

Az, hogy ezen testületek nem élhettek véleményezési jogukkal – azon túl, hogy a
törvényjavaslat szakmai megalapozottságát és végrehajthatóságát alapvetően kérdőjelezi meg
–sérti az Ftv . rendelkezéseit .

Különösen azért aggályos ez az eljárás, mert a törvényjavaslat közel tíz jelentős
jogintézményt érint és emellett számos egyéb kisebb módosítást tartalmaz .

Részletes indoklás

Tisztázatlan, hogy a vezet ő testület tagjai milyen jogviszonyban állnak majd az intézménnyel ,
és milyen felelősséget viselnek. Erre vonatkozóan a törvényjavaslat nem ad választ, mint
ahogyan arra sem, hogy miként viszonyul egymáshoz a vezet ő testület és a gazdasági tanács .
A törvényjavaslat indoklása szerint : „A megfelelő intézményi kezdeményezés és átsorolást
követően azonban a tervezet szerint együttdöntési kötelezettsége keletkezik a szenátusnak, egy
ötfős a szenátus által választott, gazdasági szakismeretekkel rendelkez ő tagokból álló
testülettel, amely az intézményi gazdálkodás hatékonyságának javítására hivatott. A testület
együttdöntési jogosítványai kizárólag az Ftv. 36/E. §-ában meghatározott vezetési-szervezési,



illetve pénzügyi-gazdasági kérdésekhez kapcsolódhatnak, az intézmény tudományos, és ehhe z
kapcsolódó oktatási, kutatási tevékenységét közvetlenül nem érinthetik .
A vezető testület tagjait illetően csak a függetlenség, pártatlanságra vonatkozó szabályo k
kerültek rögzítésre, egyebekben a szenátus önálló döntésével, illetve a szervezeti és működési
szabályzat útján szabályozhatja a vezető testület működését, személyi összetételét. "

Mindez még kérdésesebbé teszi vagy a gazdasági tanácsok, vagy a vezet ő testületek létét,
hatásköri ütközéseket idéz el ő .

A vezető testület jogbizonytalanságot elő idéző beiktatása ilyenformán alkotmányellenes .

Budapest, 2009. november 6 .

Révész Máriusz

Cseresnyés faéter

Zsigó Róbert

Dr. Pósán László Páriczél Károly

Dr. Hoffn~2lnn Rózsai
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