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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. alcím és 11-12. §
Módosítás jellege: módosítás

[7. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosítása

11. §

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 2. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(2) Az Akadémia a központi költségvetésben önálló fejezetet alkot.”

12. §

(1) A Magyar Tudományos  Akadémiáról  szóló  1994.  évi  XL.  törvény  21.  §  (2)  bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az  akadémiai  költségvetési  szervek  részt  vesznek  az  Akadémia  törvényben  foglalt
közfeladatainak ellátásában. Ezek finanszírozásának forrásai a költségvetési támogatás, más
államháztartási  források  és  saját  bevételeik.  Az  akadémiai  költségvetési  szervek  kutatási
feladatait  támogató  tevékenységek  tárgyi  és  személyi  feltételeinek  megteremtéséhez,  a
speciális  kutatási  feltételek  biztosításához  a  kormányzati  tudománypolitikáért  felelős

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



miniszter  az  általa  vezetett  minisztérium  költségvetési  fejezetében  biztosít  költségvetési
támogatást.”

(2) A Magyar Tudományos  Akadémiáról  szóló  1994.  évi  XL.  törvény  21.  §  (6)  bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az  alapellátási  támogatást  módosítani  kell  az  éves  átlagos  infláció  mértékének
megfelelően is, amennyiben ezt költségvetési támogatás növekedése lehetővé teszi.”]

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 115. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(8) A [11. §, a 12. §, a ]14-17. §, az 55. §, a 70. §, valamint a 76. § (1) bekezdés 1. pontja és (2)
bekezdés 10. pontja 2019. január 1-jén lép hatályba.

Indokolás 

1-2. 

A tudomány döntse el szakmai alapon, milyen kutatásokra van szükség Magyarországon, ne a
minisztérium vélhetően politikai alapon.
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