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1993-as felsőoktatási törvény módosítása

felmerül a foi-k közalapítvánnyá alakítása

cél: rugalmasabb intézményi működés biztosítása 

az előkészítés korai szakaszában a PM ellenállásán elvérzik 
az ötlet

1996



a 2006-os új felsőoktatási törvény előkészítése

felmerül a foi-k közhasznú társasággá alakítása

cél: rugalmasabb működés biztosítása

az előkészítés során részletes tervezetek készülnek, de a 

koalíciós egyeztetéseken elvérzik a tervezet

2004

Szalai Ákos: A felsőoktatás intézményi keretei: intézményi státus és működés, intézményfinanszírozás. 

In: Temesi József (2004; szerk.): Finanszírozás és gazdálkodás a felsőoktatásban. Aula, Budapest  

pp. 344-441.



decemberben megjelenik a státustörvény*

benne a foi-k átalakulása vállalkozói közintézetté

cél: rugalmasabb működés biztosítása

A feoi-k nem kezdeményezték átsorolásukat, az Áht. 2010. 

júliusi módosítása a státustörvényt hatályon kívül helyezte

2008

* 2008. évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról



szeptemberben kormányhatározat* a BCE fenntartóváltásáról 

a háttérben szakértői előkészítő munka új intézményi jogállás 

kialakításáról

cél: új működési modell előkészítése, rugalmasabb működés

2018

* A Kormány 1459/2018. (IX. 25.) Korm. határozata a Budapesti Corvinus
Egyetem fenntartói feladataival kapcsolatos egyes kérdésekről



további feoi-k a csőben…

1996 2004 2008 2016



2008. évi CV. törvény

16. §

(1) E törvény alkalmazásában közszolgáltató költségvetési szerv

a) közintézmény;    b) közintézet;      c) vállalkozó közintézet

44. §

(5) A költségvetési szerv irányító szerve az irányítása alá tartozó költségvetési szervet 2009. június 1-
jéig köteles e törvény alapján besorolni.

55. §

(1) A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 7. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény vállalkozó közintézet költségvetési 
szervként történő besorolását - az államháztartásról szóló törvényben és e törvényben foglalt 
feltételek teljesülése esetén - az intézmény kezdeményezheti.”



100/J. §

(1) A vállalkozó közintézet

b) előirányzatainak … korlátozások nélküli felhasználására jogosult.

(2) A vállalkozó közintézet külön törvényben foglaltak szerint jogosult

a) állami, önkormányzati vagyon tekintetében egyes tulajdonosi jogok korlátozott, a vagyon értékének 
megőrzése melletti gyakorlására,

b) a … tulajdonában lévő vagyonnal történő önálló gazdálkodásra,

c) a … tulajdonában lévő vagyon értékének összesen legfeljebb 50%-os mértékéig hitelintézettől 
fejlesztési hitel felvételére.

(3) Vállalkozó közintézetként történő besorolás abban az esetben lehetséges, ha

a) a költségvetési szerv működése pénzügyi keretében … az államháztartáson kívüli eredetű 
közszolgáltatási és vállalkozási bevétel együttesen legalább három éven át egyharmadot meghaladó 
arányú,

(4) A vállalkozó közintézet tulajdonát képezheti: a vállalkozási maradványa (eredménye), (…)


