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Zárószavazás el őtti bizottsági módosító javasla t

Kövér László
az Országgyű lés elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyarország 2014 . évi központi költségvetését megalapozó egyes törvénye k
módosításáról szóló T/12513 . számon benyújtott törvényjavaslat T/12513/42 . számú
egységes javaslatához az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994. (IX. 30.) Ogy .
határozat 107.§ (1) bekezdése alapján a Számvevőszéki és Költségvetési Bizottság a
következő

zárószavazás el ő tti módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. Az egységes javaslat 25 . §-a új (1) bekezdéssel egészül ki, egyúttal a további bekezdések
számozása értelemszerűen módosul :

„(1 ) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011 . évi CCIV. törvény (a továbbiakban : Nftv.) 14.§
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) A felsőoktatási intézmény nem oktatási szervezeti egységei intézményi központtá
szervezhetők. Az állami fels őoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézménya
költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó jogi személy .'

2. Az egységes javaslat az alábbi új 26 . §-sal egészül ki (a további szerkezeti egységek
számozása megfelelően változik) :

„26 . § Az Nftv . 99. $ (1) bekezdésében a „centrumot (a továbbiakban: centrum)” szövegrész
helyébe a „központot” szöveg, az „A centrum” szövegrész helyébe az „Az orvos- é s
egészségtudományi központ” szöveg lép .”



3 . Az egységes javaslat 26 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„26 . §
(Hatályát veszti az Nftv .)

„a) 84/A . § (4) bekezdése ,
b) 99. § (1) bekezdés 3 . mondata, (2) bekezdése, (3jbekezdésében a „– ha a centrum nem jön

létre –” szövegrész, valamint (5) bekezdése ,
c) 100. §-a és az azt megel őző „60. Agrártudományi centrum” alcím címe,
[b)]114/D . (1) bekezdésében az „a 2013 . évben” szövegrész . ”

Indokolá s

A javaslat pontosítja a fels őoktatási törvényt, egyértelművé téve a felsőoktatási központok
létrehozásának, működésének feltételeit. A pontosítás azért szükséges, hogy az egye s
intézmények gazdálkodásának átláthatósága érdekében korlátozza a megnyitható kincstári
számlák számát. Ennek teljesülése biztosítja a gazdasági főigazgató törvényben elő írt
felelősségi körének érvényesülését .

Budapest, 2013 . november 21 .
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