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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz — Magyar Polgári Szövetsé g

Kövér László
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján „A nemzeti felsőoktatásról” szóló T/4999 . számú
törvényjavaslathoz (a továbbiakban: javaslat) az alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 46 . §-ának (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(5) A miniszter a [Felsőoktatási Tervezési Testület] Felsőoktatási és Tudományos Tanács
véleményének kikérése után határozatban dönt a (4) bekezdésben meghatározottak szerin t
megállapított hallgatói létszámkeretnek a felsőoktatási intézmények közötti megosztásáról . ”

Indoklá s

A Felsőoktatási Tervezési Testület a törvényjavaslatban a Felsőoktatási és Tudományos Tanács
általános jogutójaként szerepel . A Felsőoktatási és Tudományos Tanács (FTT) 1993 ót a
lényegileg azonos törvényi felhatalmazással és feladatkörrel felruházva az egyetlen olya n
országos testület, amely a felsőoktatás és a hozzá kötődő tudományos kutatás tekintetében
valamennyi főbb érintett és érdekelt társadalmi csoport szempontjait szakmai tekintetben a
kormányzat felé artikulálni tudja . Hatókörében és működésében leképezi a minisztérium
felsőoktatásért és kutatásért felelős helyettes államtitkárság struktúráját, segítve annak szakmai
munkáját. Feladatát háttér-információkra és tanulmányokra alapozva végzi, melyek el őállítása
rendszeres kutató, felmér ő munkát igényel . Ennek hatékony végzéséhez szükséges az adatokho z
való szabad hozzájutás, kutatási munkához történ ő felhasználási lehetőség. Többek között erre ad
jogosítványt a tudományos feladatkör .
Az FTT a hatályos fels őoktatási törvényben, mint a miniszter — a fels őoktatás fejlesztési ,
finanszírozási és kutatás-fejlesztési kérdéseiben — döntés-el őkészítő , véleményező és javaslattevő
független szakértői testülete szerepel e törvényjavaslat ezt megelőző változatában szerepelt
lényegileg ugyanez a definíció .

A jelenlegi és az új testület feladatköre is lényegében azonos . Nincs tehát olyan érzékelhető
lényegi különbség, amely indokolttá tenné e jelentős hagyományokkal, eredményekkel é s
szellemi háttérrel rendelkező szervezet megszüntetését és jogutódjaként másik testület



létrehozását indokolná . Annál is kevésbé, mivel a változtatás igen jelentős adminisztrációs és
anyagi ráfordítást is igényelne. A megnevezés változtatása folytán a felsőoktatás tudományos
jellege sérülne, pedig e területen az oktatás és tudományos kutatás szerves egységet alkot .
Indokolt tehát, hogy a Fels őoktatási és Tudományos Tanács megmaradjon státuszában és
elnevezésében egyaránt .

Budapest, 2011 . november 30 .
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