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Kapcsolódó módosító javaslat !

Dr. Katona Béla,
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló, T/10877.
számú törvényjavaslathoz - a Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése, valamint a 102. §-
ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően — a T/10877/6., T/10877/31 . és
T/10877/33. számon benyújtott módosító javaslathoz kapcsolódva a következ ő

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztem elő.

1 . A törvényjavaslat 9. § (3) bekezdésének a következő módosítása javasolt :

„(3) Az Ftv. 30. § (3) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép :

„(3) A felsőoktatási intézményben kollégiumi, informatikai, szociális, kulturális, sport ,
könyvtári, levéltári, múzeumi, egészségügyi szolgáltató és egyéb (például : közoktatási ,
gyakorlati képzést biztosító tanműhely, művészeti gyakorlóhely, valamit termel ő) feladatot
ellátó szervezeti egység hozható létre . Jogi személyiségű szervezeti egységként különösen az
egészségügyi szolgáltató tevékenységet ellátó szervezeti egység működhet. A jogi
személyiségű szervezeti egység a (4)-(6) bekezdésekben, a36/C . §, 36/G. §[ és a 142/A. §] -
ban meghatározott szabályok szerint működtethető . A felsőoktatási intézmény és jogi
személyiségű szervezeti egysége forrásainak és ráfordításainak elkülönített tervezésér ől
gondoskodni kell. Az egészségügyi szolgáltató jogi személyiségű szervezeti egység számára
biztosított kiadási részel ő irányzatok közvetlen forrásaként nem szolgálhatnak a 127 .	 (3)
bekezdésének a)-d) pontjában felsorolt normatív támogatások . A 127.	 (3) bekezdésénekb)-
d)pontjában meghatározott normatív támogatások az egészségügyi szolgáltató jogi
személyiségű 	 szervezeti	 egység	 részelő irányzatai	 forrásaként	 figyelembe vehetőek,
amennyiben az (5) bekezdés szerinti szabályzat alapfán azok az egészségügyi képzé s
érdekében felmerülő költségek fedezetét szolgálják .”

Indokolá s

A bekezdés javasolt kiegészítése — összhangban azzal a kitétellel, hogy az oktatás i
tevékenységet ellátó szervezeti egység nem minősíthető jogi személyiségű szervezeti
egységnek — egyértelművé teszi, hogy az oktatói, kutatói tevékenység, továbbá a hallgató i
juttatások fedezeteként biztosított állami normatíva nem szolgálhat az oktatási tevékenységt ő l
eltérő feladatot ellátó jogi személyiségű szervezeti egységek finanszírozásának alapjául .



Az egészségügyi szolgáltató intézményt (klinikát) működtető felsőoktatási intézmények
esetében azonban indokolt kivételt tenni : a javaslat szerint esetükben a képzési, tudományos
és fenntartói normatívák finanszírozhatják a klinika m űködését, de csak a képzésben történő
közreműködése során keletkezett költségek mértékéig .

2. A törvényjavaslat 12 . §-ával megállapítani javasolt Ftv . 36/G. § (2) bekezdésének a
következő módosítása javasol t

„(2) A jogi személyiségű szervezeti egység vezetője a szervezeti egységet illetően a
felsőoktatási intézmény alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, éves
költségvetésében, illetve a [142/A. §-ban meghatározott megállapodásban] 30.	 (4)-(6)

bekezdése szerinti szabályzatban meghatározott körben a vezető testület egyetértésével
jogosult döntést hozni .”

Indokolá s

A javaslat a módosító indítvány I . és 3-4 . pontjaiban javasolt módosítások miatt
szükségessé váló technikai pontosítás .

3. A törvényjavaslat 30 . §-ának (4) bekezdéssel történő kiegészítése javasolt :

„(4) Az Ftv.30.§-a a következő (4)-(6) bekezdésekkel egészül ki :

„(4) Központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény esetén a személyi,
tárgyi és pénzügyi feltételek fennállását a jogi személyiség szervezeti egység vonatkozásába n
is külön vizsgálni kell . A személyi és tárgyi feltételek fennállásában az intézmény szellemi é s
anyagi kapacitásai csak abban az esetben vehet őek figyelembe, ha annak igénybevétel e
feltételeit a felsőoktatási intézmény a jogi személyiségű szervezeti egysége vezetőjének
egyetértésével kiadott belső szabályzatában rögzíti .

(5) A szabályzat tartalmazza a felsőoktatási intézménytől és a jogi személyiségű
szervezeti egységétől, illetve harmadik féltől igénybe vett, valamint a harmadik fél részér e
nyújtott szolgáltatások meghatározását az egymás közti elszámolás szabályainak rögzítés e
mellett. E kapacitások igénybevételéhez kapcsolódó költségek, kiadások fedezetét a jogi
személyiségű szervezeti egység gazdálkodása keretéül szolgáló elkülönített részelőirányzatok
biztosítják, amelyek felett kötelezettségvállalási és teljesítésigazolási joggal és felel ősséggel
bír.

(6) A jogi személyiségű szervezeti egységre az intézményi dokumentumok kötelezően
alkalmazandóak, azzal, hogy a jogi személyiség ű szervezeti egység gazdálkodásának speciáli s
– különösen a közintézetként besorolt felsőoktatási intézménynek a vállalkozó közintézett é
történő besorolás feltételeit teljesítő jogi személyiségű szervezeti egységére egyedi el őzetes
engedéllyel alkalmazott – szabályait az intézmény gazdálkodásáról szóló belső szabályzat
elkülönítve tartalmazza.'

Indokolá s

A javasolt kiegészítés a benyújtott törvényjavaslat 41 . §-ában már szerepel, az
egészségügyi szolgáltató intézményt működtető felsőoktatási intézmények vonatkozásában . A
rendelkezések azonban valamennyi felsőoktatásban működő jogi személyiségű szervezeti



egységre nézve vonatkoztathatóak, ezért indokolt azok általános szabályok közé történ ő
beemelése. Ezzel összefüggésben a javaslat 3 . pontjában javasoljuk a 41 . § vonatkozó
részeinek elhagyását .

4. A törvényjavaslat 41 . §-ával megállapítani indítványozott Ftv . 142/A. § (1 )
bekezdésének a következő módosítása javasolt :

„,,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 az intézmény szellemi és anyagi kapacitásai csak abban az esetben
vehetőek figyelembe, ha annak igénybevétele feltételeit az intézmény és annak jog i
személyiségű szervezeti egysége külön megállapodásban rögzíti .]	 Az egészségügyi
szolgáltató tevékenységet ellátó 36/C . § (2) bekezdés szerinti jogi személyiségű szervezeti
egység tartozásaiért a fels őoktatási intézmény a 36/C . § (2) bekezdésében megjelölt
forrásokon és vagyonon felül a 141 . § (3) bekezdése szerinti finanszírozási szerződés alapján
biztosított összeg terhére is helytállni tartozik. Ha a jogi személyiségű szervezeti egysé g
működéséhez szükséges fedezet legalább egy éven keresztül nem teremthető meg,a
felsőoktatási intézmény az oktatásért felelős miniszteren keresztül egyeztetést kezdeményez
az egészségügyért felelős miniszterrel a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008 . évi CV .
törvény 12 .	 (1) bekezdés fi pontján alapuló megszüntetés elkerülése érdekében meghozhat ó
finanszírozási és más intézkedésekrő l .

1(2) A megállapodás tartalmazza az egymástól, illetve harmadik félt ő l igénybe vett,
valamint a harmadik fél részére nyújtott szolgáltatások meghatározását az egymás közt i
elszámolás szabályainak rögzítése mellett . E kapacitások igénybevételéhez kapcsolód ó
költségek, kiadások fedezetét a jogi személyiségű szervezeti egység gazdálkodása
keretéül szolgáló elkülönített részelőirányzatok biztosítják, amelyek felet t
kötelezettségvállalási és teljesítésigazolási joggal és felel ősséggel bír.

(3) A jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységre az intézmény i
dokumentumok kötelezően alkalmazandóak, azzal, hogy a jogi személyiség ű szervezeti
egység gazdálkodásának speciális – különösen a közintézetként besorolt felsőoktatás i
intézménynek a vállalkozó közintézetté történ ő besorolás feltételeit teljesít ő jogi
személyiségű szervezeti egységére egyedi előzetes engedéllyel alkalmazott – szabályait a z
intézmény gazdálkodásáról szóló bels ő szabályzat elkülönítve tartalmazza.]”"

Indokolá s

Az egészségügyi szolgáltatók jelentős részben OEP támogatásból működnek, amel y
tartalma szerint ugyan közszolgáltatási bevétel, azonban az államháztartás szervezeteine k
mégis támogatásértékű bevételként kell elszámolniuk. A helytállási szabályokra nézve adot t
általános előírások (36/C . § (2) bekezdés) alól ezért indokolt a speciális szabályok közöt t
eltérést előírni . Tekintettel arra, hogy a felsőoktatási intézmények klinikáinak működése
javarészt az egyetemek oktatási tevékenységén kívül esik, ezért a kormányzati felel ősségi
szabályok differenciált előírása indokoltnak tűnik. A módosítási javaslat elfogadása esetén a z
egyetem (klinika nélküli) tartozásaiért főszabályként az oktatási tevékenységet finanszíroz ó
felügyeleti szerv tartozna mögöttes felelősséggel (a vállalkozó közintézet kivételével) . Az
egészségügyi szolgáltató klinikák esetleges finanszírozási problémáiba ugyanakkor bevonásra
kerülne az Egészségügyi Minisztérium is annak érdekében, hogy a külön törvényen alapuló



kötelező megszüntetés előtt már időben megkezdődjenek az egyeztetések a működéshez
szükséges megfelelő összegű fedezet biztosításáról .

A (2)-(3) bekezdés elhagyását a 2 . pontban megtett kiegészítő javadat ni okolja.

Budapest, 2009. november "

J g3 i~L! f '


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4

