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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az Alapítvány [kuratóriuma elnökét és tagjait ]kuratóriumának tagjai az Állatorvostudományi
Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora,  a  karok dékánjai, a kancellár, valamint a  miniszter
[jelöli ki.]által delegált egy tag. A kuratórium tagjai maguk közül választanak elnököt.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

(1) Az Alapítvány feladata oktatási intézmény, kiemelten az  [Állatorvostudományi ]Egyetem [(a
továbbiakban:  Egyetem)  ]alapítói,  fenntartói  jogainak  gyakorlása,  működési  feltételei,
intézményfejlesztési  céljai  megvalósításának  biztosítása,  amelynek  érdekében  gazdasági
tevékenysége keretében az alapító által rendelt, valamint az Alapítványhoz csatlakozók által nyújtott
vagyont kezeli.

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Indokolás 

A  Jobbik,  mint  megújult  nemzeti  néppárt  -  a  szabad  és  független  gondolkodásra,
véleményalkotásra  alapértékként  tekintő  polgári-konzervatív  gondolatkör  alapján  -  kiáll  az
egyetemi autonómia és a kutatás szabadsága mellett.  Hosszú ideje hangsúlyozzuk, hogy az
egyetemi világ problémáit többek között az egyetemi oktatók európai színvonalú bérezésével, a
kutatásra  fordítható  támogatások  növelésével,  valamint  a  térítésmentes  helyek  számának
növelésével, a hallgatói ösztöndíjak emelésével és a kollégiumi hálózat átfogó fejlesztésével
lehet  orvosolni.  A benyújtott  módosító  indítvány az alapítványi  egyetemi  fenntartási  forma
alapvető logikájából következő kuratóriumi döntéshozatalt kívánja a fenti gondolatok jegyében
újraszabályozni annak érdekében, hogy az akadémiai választott vezetők (dékánok, rektorok)
továbbra is érdemben bele tudjanak szólni a saját intézményükben folyó képzések és kutatások
jövőjét  érintő  kérdésekben.  Ez  azért  is  feltétlenül  szükséges,  mert  az  eddigi  tapasztalatok
alapján a kancellári rendszer bevezetése óta folyamatosan visszaszorult az egyetemi vezetők
hatásköre,  és a jelen törvénytervezetben szereplő rendszer,  amelyben kizárólagos miniszteri
kinevezések vonatkoznak a kuratóriumi tagokra, ezt a tendenciát erősítené meg.

2


