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Tisztelt Elnök Úr !

A nemzeti felsőoktatásról szóló, T/4999 számon benyújtott törvényjavaslathoz — a Házszabály

94 . §-ában és a 102 . §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel ően — a következő módosító
javaslatot terjesztem elő :

A törvényjavaslat 67. §-a a következ ők szerint változik:

67. (3) Az oktatási hivatal jár el

a) a felsőoktatási intézmény működésének engedélyezésével,

b) az alapító okiratban szereplő adatok változásaival ,

c) a képzések indításával ,
d) a felvehető maximális hallgatói létszám megállapításával és módosításával ,

e) a doktori iskola létesítésével, megsz űnésével,
J) egyház, egyházi jogi személy vagy alapítvány által fenntartott diákotthono k
nyilvántartásba vételével kapcsolatos ügyekben .

(4) A (3) bekezdés a), c) és e) pontjaiban meghatározott eljárásokban, valamint — a
tudományos és ehhez kapcsolódó oktatási, kutatási kérdések tekintetében — a (3) bekezdés b)

pontjában meghatározott eljárásban a felsőoktatási intézmény [az oktatási hivatal] köteles
beszerezni a MAB szakvéleményét, 	 és azt az oktatási hivatalnak megküldött beadványához
csatolni . Az oktatási hivatal a (3) bekezdés e) pontjában meghatározott eljárásban
megfogalmazott MAB szakértő i véleményhez kötve van . Az oktatási hivatal a (3) bekezdés
a),b)és c) pontjaiban hozottdöntésével szemben elő terjesztett fellebbezést a miniszter bírálj a
el . E bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a magyar fels őoktatási intézmény
Magyarország területén kívül kíván székhelyen kívüli képzést folytatni .

(6) Az oktatási hivatal illetve a miniszter döntéseinek meghozatalához független szakért ő i
véleményt is beszerezhet, illetve nemzetközi összehasonlító tanulmányokat készíttethet .

(7) Az e §-ban meghatározott eljárásokban a kérelem benyújtójának külön jogszabályban
meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.

Indoklás :

- A kialakult és jól m űködő gyakorlat szerint egyszerűbb, hatékonyabb és gyorsabb, ha a
beadványokat az intézmény el őször a MAB-hoz küldi véleményezésre, majd a MAB szakértői
véleményét csatolva nyújtja azt be az oktatási hivatalnak .



- Az Alaptörvény X. cikk (2) bekezdése szerint : „Tudományos igazság kérdésében az állam
nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány m űvelői
jogosultak”. A doktori iskolák létesítése és megsz űnése az iskola és törzstagjai tudományo s
kutatásainak értékelésén alapul, ezt csak a tudomány művelő i, adott esetben a MAB testülete
teheti meg. Szakértői véleménye nem csak az oktatási hivatalt, hanem a minisztert is köti ,
ezért a MAB ilyen szakértő i véleménye ellen nem lehet fellebbezést benyújtani .

Budapest, 2011 . november 27 .
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