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Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény módosításáról szóló T/10877 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 41 .§-át törölni javaslom :

„(41 . §

Az Ftv. – „Az agrártudományi képzést folytató fels őoktatási intézményekre vonatkozó
külön rendelkezések” fejezet címét megelőzően – a következ ő 142/A. §-sal egészül ki :

„142/A. § (1) Központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény esetén a
személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállását a jogi személyiségű szervezeti egység
vonatkozásában is külön vizsgálni kell. A személyi és tárgyi feltételek fennállásában a z
intézmény szellemi és anyagi kapacitásai csak abban az esetben vehet őek figyelembe, ha
annak igénybevétele feltételeit az intézmény és annak jogi személyiség ű szervezet i
egysége külön megállapodásban rögzíti .
(2) A megállapodás tartalmazza az egymástól, illetve harmadik félt ől igénybe vett,
valamint a harmadik fél részére nyújtott szolgáltatások meghatározását az egymás közti
elszámolás szabályainak rögzítése mellett. E kapacitások igénybevételéhez kapcsolód ó
költségek, kiadások fedezetét a jogi személyiségű szervezeti egység gazdálkodás a
keretéül szolgáló elkülönített részelőirányzatok biztosítják, amelyek felet t
kötelezettségvállalási és teljesítésigazolási joggal és felel ősséggel bír .
(3) A jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységre az intézményi dokumentumo k
kötelezően alkalmazandóak, azzal, hogy a jogi személyiség ű szervezeti egysé g
gazdálkodásának speciális – különösen a közintézetként besorolt fels őoktatás i
intézménynek a vállalkozó közintézetté történ ő besorolás feltételeit teljesít ő jogi
személyiségű szervezeti egységére egyedi előzetes engedéllyel alkalmazott – szabályait az
intézmény gazdálkodásáról szóló bels ő szabályzat elkülönítve tartalmazza ."] ”

Indokolás



Jogi személyiségű szervezeti egységek létrehozatala irányíthatatlanná teheti a fels őoktatási
intézményt, összezavarja a felelősségi viszonyokat .
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