Észrevételek a felsőoktatást szabályozó egyes kormányrendeletek
módositásáról szóló előterjesztéshez
(az FDSZ elnökség véleménye
I.

Általános észrevételek:

1. Az előterjesztés alapvető célja - mint az az anyag bevezetőjéből is kiderül - a
Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény megváltozott rendelkezéseihez illeszkedő
kormányrendeleti szintű koherens végrehajtási szabályozás kidolgozása.
Ezt az alapvető célkitűzést az FDSZ véleménye szerint az előterjesztésben
foglaltaknak sikerült megvalósítani.
2. Az FDSZ fontosnak tartja, hogy a kormányrendelet biztosítsa a felsőoktatási
intézmények harmonikus működésére vonatkozó végrehajtási szabályozást.
3. A Bevezetőben felsorolt végrehajtást szabályozó rendeletek közül az
alábbiakhoz kíván az FDSZ véleményt fűzni:
ad.2./ A felsőoktatási minőségértékelés és fejlesztés egyes kérdéseiről szóló
19/2012. sz. Korm. rendelet.
ad.3./ A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó
szakmai gyakorlat egyes rendelkezéseiről szóló 230/2012.sz. Korm. rendelet.
ad.5./ A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló
387/2012 sz. Korm. rendelet.
ad.6./ A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012 sz. Korm. rendelet.
ad.7/ A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013.sz. Korm. rendelet.
ad.9./ Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013.sz. Korm. rendelet.
ad.10./ A Nemzeti felsőoktatási törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 87/2015.sz. Korm. rendelet.
ad.11./ A felsőoktatásban szerezhető képesitések (az előterjesztésben gépelési
hiba!!) jegyzékéről szóló 139/2015.sz. Korm. rendelet.
4. Az FDSZ úgy ítéli meg, hogy a jelen szabályozás célja a Nemzeti
felsőoktatásról szóló törvény végrehatására vonatkozó jogszabályok egyes
részeinek technikai jellegű módosítása.
Az FDSZ véleménye szerint ezeknek a módosításoknak az elvégzése –még
ha azok technikai jellegűek is - mindenképpen szükséges.

5. Új szabályozási elem a közösségi felsőoktatási képzési központoknak az
intézmény székhelyén kívül működő speciális létesítési szabályozásának
kidolgozása, amely eddig nem volt egyértelmű. Mivel ez a kérdéskör alapvető
munkavállalói érdekeket érint, ezért a gyakorlati megvalósítás során felmerülő
problémákra közösen kell megoldást találnunk. Reális veszélynek látszik egyes
szakokon a hallgatói létszám elaprózódása, ami a gazdaságos működést
ellehetetleníti.
6. Komoly gondot jelent az intézményeinkben a Konzisztórium létesítésének és
működésének kérdésköre.
Az FDSZ fontosnak ítéli, hogy a jelen előterjesztés kiegészítéseket tartalmaz
a konzisztóriumi tagok delegálási, ill. a delegáló szervezetek eljárási
szabályzataira.
7. A szakmai gyakorlatok a felsőoktatási képzés szerves részét képezik, ezért a
szakmai gyakorlóhelyek nyilvántartásba vétele, ill. a változások félévenkénti
jelentése kiemelt feladatot kell, hogy jelentsen az intézményeink számára.
Az FDSZ aggodalmát fejezi ki viszont amiatt, hogy a szakmai gyakorlatok
ellenőrzésében az illetékes kamarák kiemelt jogkört kapnának.

II.

Részletes észrevételek

ad.2-höz:
A módosítási előterjesztéssel egyetértünk.
ad.3-hoz:
Az előterjesztésben foglalt javaslatokkal egyetértünk.
ad.5-höz:
Egyetértünk azzal, hogy a 22. §-ban szereplő Magyar Tudományos Művek Tára
elnevezés a 38/2012. sz. Korm. rendeletből kikerül.
ad.6-hoz:
24. § (1) bekezdésben a leírt bővítéssel egyetértünk.
29. § (2) bekezdésben a módosítási javaslatot fontosnak ítéljük.
34. §-ban foglaltakat támogatjuk.
ad.7-hez:
Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértünk.

ad.9-hez:
Az Oktatási Hivatallal kapcsolatos módosításokkal általában egyetértünk, de
nem teljesen megnyugtató számunkra, hogy az Oktatási Hivatal milyen módon
szól bele az egyetemek oktatási tevékenységébe. (pl. már akkreditált képzés
engedélyezése).
ad 10-hez:
Tekintettel a módosítási javaslataink fontosságára, ezeket az általános
észrevételek tárgyalásánál írtuk le.
ad.11-hez:
A módosítások a hitéleti képzéshez kapcsolódnak, rendkívül fontosnak ítéljük
azokat.

III.

Észrevételek a mellékletekhez:

5. sz. melléklethez:
A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. pont ef) alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„ef) egy terem befogadóképessége:
Egy terem befogadóképességére az 1 m2=1 fő értéket nagyon soknak tartjuk. 1
főre a terem nagyságától függően legalább 1,2 - 1,4 m2 terület kell.
6. sz. melléklethez:
A 87/ 2015 sz. Kormányrendelet 4. sz. Melléklet-e új 3. ponttal egészül ki.
A Melléklet 3. ponttal történő kiegészítését támogatjuk. Ez a kiegészítés
biztosítja azt, hogy megfelelő kapcsolatot kell kialakítani a felsőoktatási
intézményi képzés és a gyakorló intézményekben folyó szakmai gyakorlatok
között.
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