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a felsőoktatásról szóló, az Országgyűlés 2006. július 24-i ülésnapján 
elfogadott, de ki nem hirdetett törvénynek a Házszabály 111. §-a szerinti 

 
 

v i t á j á h o z 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság), Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága 
(továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága 
(továbbiakban: Költségvetési bizottság) valamint Oktatási és tudományos bizottsága 
(továbbiakban: Oktatási bizottság) megvitatta a felsőoktatásról szóló, az Országgyűlés 2006. 
július 24-i ülésnapján elfogadott, de ki nem hirdetett törvényhez benyújtott T/437/57. számú 
módosító javaslatot. 
 
 

1.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvény 2. § (1) bekezdésének az elhagyását 
javasolja: 

 
"2. § 

 
 [(1) Az Ftv. 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A gazdasági tanács 
a) közreműködik a szenátus döntéseinek előkészítésében, egyetértésével nyújtja be a 
rektor a szenátus részére: 
aa) a felsőoktatási intézmény intézményfejlesztési tervét, 
___________ 
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ab) a felsőoktatási intézmény számviteli rendjét, 
ac) fejlesztés indítását, 
ad) gazdálkodó szervezet alapítását, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzését, 
gazdálkodó szervezettel történő együttműködést, 
ae) a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott, valamint a tulajdonában lévő 
ingatlan vagyon hasznosítását, elidegenítését, 
af) az e törvényben meghatározottak szerinti hitelfelvételt, 
ag) együttműködési megállapodás megkötését, 
ah) a felsőoktatási intézmény szervezete, szervezeti egysége létesítését, átalakítását, 
megszüntetését, 
ai) a felsőoktatási intézmény költségvetését és a számviteli rendelkezések szerinti 
beszámolóját; 
b) – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott esetekben – gazdasági 
szempontból véleményezi a felsőoktatási intézmény által készített pályázatokat; 
c) dönt azokban az ügyekben, amelyek ellátására a szenátus felhatalmazta.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/437/57. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. támogatja

- a Költségvetési biz. támogatja
- az Oktatási biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2006. október 5. 
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Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési, pénzügyi 

és számvevőszéki bizottság elnöke 

Dr. Szabó Zoltán s.k., 
az Oktatási és tudományos 
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