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ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISEL Ő

Fidesz – Magyar Polgári Szövetsé g
Kövér László
az Országgy űlés Elnöke részére
Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

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

terjesztem elő:
A törvényjavaslat 70 . § - ból az (1) és (2) bekezdések átkerülnek a 71 . §-ba, ezáltal a 71§ (1) ,
(2), (3), (4) bekezdéseinek számozása értelemszer űen (3), (4), (5), (6) számúra változik .
A törvényjavaslat 70 .§-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki:

„(1) A Felsőoktatási és Tudományos Tanács (FTT) a miniszter — fels őoktatás fejlesztési ,
finanszírozási és kutatás-fejlesztési kérdéseiben — döntés-el őkészítő, véleményező és javaslattev ő
független szakértői testülete . Az FTT véleményezi a felsőoktatásról szóló törvény és anna k
végrehajtási rendeletei, illetve a fels őoktatást szabályozó miniszteri rendeletek tervezeteit .
(2) Az FTT önálló ogi személyiséggel rendelkez ő, közhasznúsági nyilvántartásba vétel nélkül
kiemelkedően közhasznú szervezet, amely a Testületb ől és a Titkárságból áll .
(3) Az FTT Testületének 19 tagja van l amelybe egy-egy tagot delegál a Magyar Tudományo s
Akadémia, a Fels ő oktatási Dolgozók Szakszervezete, a Hallgatói Önkormányzatok Országo s
Szövetsége, a Doktoranduszok Országos Szövetsége, öt tagot a Magyar Rektori Konferenci a
(ezen belül egyet-egyet az állami egyetemek, az állami főiskolák, az egyházi, a magán ésa
művészeti intézmények képviseletére) 4 tagot a kamarák (ezen belül egyet-egyet az agrár-, az
egészségügy-, az ipar-, és kereskedelem, valamint a jogi terület képviseletére), valamint egy-e y
tagot delegál az oktatásért, az e észségügyért a foglalkoztatásért a gazdaságpolitikáért az
a .rá •olitikáért valamint a fe'lesztés .olitikáért felel ős miniszter . Az FTT ta :'ait a miniszterelnök
három évre bízza meg.
(4) Az FTT-t az elnök képviseli, akit a Testület tagjai közül maga választ meg . A Titkárságota
főtitkár vezeti, helyettese a főtitkár helyettes . Az elnök egyes jogköreit a főtitkárra ruházhatja .
(5) Az FTT m űködéséhez szükséges fedezetet az Országgy űlés az éves költségvetési törvényben ,
elkülönítetten biztosítja .”
Indokolás

Mivel a Felsőoktatási és Tudományos Tanács is az állami hatáskörök ellátásában közrem űködő
testület indokolt, hogy e fejezetben mindkét testületre vonatkozó szabályok megjelenjenek, n e
csak azok, amelyek a MAB-ra vonatkoznak.
Azért, hogy a Fels őoktatási és Tudományos Tanács bekerülése miatt ne kelljen a paragrafusoka t
átszámozni indokolt, hogy a 70 . §-ba az FTT, a 71 .§-ba a MAB szabályai kerüljenek .
Annak érdekében, hogy az FTT szerepét megfelel ően betölthesse szükséges, hogy e törvényben
megjelenjék a szervezet definíciója, feladatköre, státusza, irányítása, fmanszírozása, testületéne k
összetétele, kinevezése, képviselete .
A fenti alapvető szabályok garantálhatják, hogy a testület véleménye, javaslatai megfelel ő súlyt
kapva, érdemben segíthessék a kormányzati munkát .
Fontos, hogy az FTT tagjai között valamennyi, a felsőoktatásban és a kapcsolódó tudományo s
kutatásban érintett szegmens szakmai képviselete megjelenjék .

Budapest, 2011 . november 30 .
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