Módosító javaslatok
12. § (6) A szenátus tagja – a hallgatói, [és] a doktorandusz önkormányzat és a
reprezentatív szakszervezetek képviselıi kivételével – az lehet, aki a felsıoktatási
intézményben munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében oktatói, kutatói
vagy egyéb munkakört tölt be.
12. § (7) d) az egyéb munkakörben foglalkoztatott tagok, a reprezentatív szakszervezetek
képviselıinek létszáma nem lehet [több] kevesebb, mint a szenátus létszámának öt-öt
százaléka, de legalább egy-egy fı,
14. § (4) Állami felsıoktatási intézményben – a Kormány által meghatározott keretek között –
gazdasági tanácsot kell mőködtetni, melynek üléseire a reprezentatív szakszervezetek egy
képviselıjét tanácskozási joggal meg kell hívni,
38. § (2) A felsıoktatási intézményekben az intézményi szakszervezet és a munkáltató
részvételével Intézményi (és Kari) Érdekegyeztetı Tanács (a továbbiakban: Tanács)
mőködhet.
72. § (2) A Magyar Rektori Konferencia tagjai a felsıoktatási intézmények rektorai. A Magyar
Rektori Konferencia ülésein tanácskozási joggal részt vehet a Felsıoktatási Dolgozók
Szakszervezetének egy képviselıje.
110. §
(5) Az (1), (2) és (3) bekezdésben felsorolt témaköröket szabályozó rendeleteket –
hatálybalépés elıtt – a Magyar Rektori Konferencia, a reprezentatív szakszervezetek, a
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája és a Doktoranduszok Országos
Szövetsége véleményezi.
115. § (4) Az e törvénynek megfelelı fenntartási rendszert, intézményi, szervezeti felépítést,
személyi feltételeket – ha e törvény eltérı rendelkezést nem tartalmaz – a felsıoktatási
intézményeknél 2015. szeptember 1-jéig kell kialakítani. Az oktatókra vonatkozó alkalmazási,
elımeneteli feltételeket a 2012. szeptember 1-jét megelızıen már felsıoktatási
intézményben foglalkoztatott oktatók tekintetében is alkalmazni kell. A foglalkoztatási
feltételek teljesítése tekintetében a 2012. szeptember 1-jét megelızı idıszakot is figyelembe
kell venni. E törvény hatálybalépése nem érinti azon oktatók, illetve kutatók foglalkoztatását,
a velük kötött munkaszerzıdést, illetve a kiadott határozatlan idejő közalkalmazotti
kinevezésüket, akik az 1993. évi felsıoktatási törvény rendelkezései szerint kerültek
alkalmazásra. Ezen oktatók és tudományos kutatók besorolása és foglalkoztatása akkor
változtatható meg, ha az új követelményeket teljesítik.

Indoklás
12. § (6)
A javasolt szabályozás feleslegesen korlátozná a delegálás szabadságát, kizárná azt a több
felsőoktatási intézményben jelenleg fennálló és jól bevált gyakorlatot, hogy az adott intézmény
köztiszteletben álló nyugdíjas vezető oktatója képviseli a szakszervezetet a szenátusban.
12. § (7) d)
Főleg a nagyobb egyetemeken értelmetlen és felesleges feszültséget okozna, ha a két országos
reprezentativitást elnyert szakszervezet (Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége és Felsőoktatási
Dolgozók Szakszervezete) közül csak az egyik képviselője lehetne a Szenátus tagja.
14. § (4)
A gazdasági tanácsok munkáját eddig is segítette, hogy a tanács tagjai közvetlenül megismerhették
egy adott gazdasági intézkedés várható következményeit a munkavállalók szempontjából.
38. § (2)
A nagyobb intézményeknél a lényegi döntések nagy része nem a Szenátus ülésein, hanem a Karokon
történik, ugyanakkor a kari tanácsokról, az abban való szavazati jogú szakszervezeti képviseletről egy
szó sem esik a törvényben. Ezt némileg ellensúlyozhatná, ha a helyi érdekegyeztetés rendszerét
kötelező jelleggel igény esetén kari szinten is előírná a törvény.
72. § (2)
A jelenlegi jól bevált gyakorlat folytatását érdemes törvényi szinten is garantálni.
110. §
A nemzeti felsőoktatási törvény kerettörvény, nagyon sok lényegi kérdést kormányrendeletek
hatáskörébe utal. Szükséges a törvényi garancia arra, hogy a felsőoktatásban meghatározó testületek
véleményt nyilváníthassanak a készülő kormányrendeletekről. (Szellemiségében ez felel meg a tavaly
nyáron elfogadott, „A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről” szóló 2010. évi
CXXXI. törvénynek.)

