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Tisztelt Elnök Asszony!

A felsőoktatásról szóló T/15267 . számú törvényjavaslathoz - a Házszabály 94 . §-ának (1)
bekezdése, valamint a 102 . §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a
T/15267/137 . számon benyújtott módosító javaslathoz kapcsolódva a következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztem eló.

A törvényjavaslat 120. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) A felsőoktatási intézmény a[z] 4. ~-ban szabályozott alaptevékenységéhez kapcsolódóan
kiegészítő [tevékenységként elláthatja a 4 . § (1)-(2) bekezdésében szabályozott tevékeny-
séget], továbbá vállalkozási tevékenységet is folytathat, feltéve, hogy az alapfeladatainak ellá-
tását nem veszélyezteti. A költségvetési szervként , illetve közhasznú szervezetként működő
felsőoktatási intézményt az alaptevékenységéhez kapcsolódó vállalkozási tevékenységből
származó eredménye után - ha azt alapfeladatainak ellátásához, valamint az alapfeladatainak
ellátását szolgáló tulajdonszerzéshez, a kockázatfedezeti alapba történő befizetéshez használja
fel -, továbbá az alap- és kiegészítő tevékenység bevétele után állami befizetési és adó kötele-
zettség nem terheli . A költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény a saját bevéte-
léből származó pénzforgalmát a Kincstárnál vezetett külön célelszámolási számlán kezelheti .
A Kincstárnál vezetett külön célelszámolási számlán kezelt összeg év végi egyenlegét a felső-
oktatási intézmény maradványszámításánál figyelmen kívül kell hagyni ."

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi, hogy az alaptevékenységhez kapcsolódóan lehet kiegészítő,
illetve vállalkozási tevékenységet folytatni, illetve a vállalkozási tevékenységből származó
eredménynek a megadottak szerinti felhasználása esetén nem terheli semmiféle befizetési
kötelezettség a felsőoktatási intézményt . Az eredeti szöveg a közhasznú szervezetként műkö-
dő magán felsőoktatási intézmények alaptevékenységhez kötődő vállalkozási tevékenysége
esetén - a szektorsemlegesség elvét súlyosan megsértve, a költségvetési szervként működő
felsőoktatási intézmények számára indokolatlan versenyelőnyt előidézve - nem tette lehetővé
az eredmény bekezdésben írtak szerinti felhasználását ."

Kapcsolódó módosító javaslat!
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