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Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottsága (továbbiakban : Kulturális bizottság) -
első helyen kijelölt bizottságként -, valamint a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága
(továbbiakban : Foglalkoztatási bizottság) megvitatta a magyar tudomány helyzetéróZ 2001-
2002. szóló beszámoló elfogadásáról intézkedő 1/10127. számon beterjesztett határozati
javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott 1/10127/1-2. számú módosító javaslatokat .

Megjegyzés A határozati javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ 1 zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta .

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek
számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen
megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön
utalás nélkül is .

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalm azzák .
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Módosításra irányuló határozati javaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ . 94 . §
(3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény határozati javaslattal nem érintett §-
ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges .

Az ajánlás abban az esetben tartalmaz7.a a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ . 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal . .

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű
dönteni .

Azokat a módosít javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé .

1 . Dr. Pósán László képviselő a határozati javaslat szövegének a következő
módosításátjavasolja :

„Az Országgyűlés a magyar tudomány helyzetéről szóló beszámolót elfogadja . A
széleskörű előkészítéssel, körültekintő adatgyűitéssel készült beszámoló megalapozott, reális
képet mutat a magyar tudomány 2001-2002 . évi állapotáról .

A vizsgált időszakban a magyar kutatás és feilesztés ielentős eredményeket könyvelhet
el. A kutatás és feilesztés részesedése a GDP-ből 1991 óta a legmagasabb értéket mutatta,
2002-ben 1,01 százalékra emelkedett. Ez sokszorosa a korábbi évek ráfordításainak, mely
összegszerűen 171,2 milliárd forintot jelentett . Bár a kutatók-fejlesztők létszáma továbbra
sem érte el a kívánatos szintet, 2002-re számuk meghaladta az azt megelőző 12 év
létszámadatait. A Széchenyi Terv részeként megszületett a Nemzeti Kutatási Fejlesztési
Program, melynek hatásáraúilendületet kapott a hazai kutatás, a kutatói szféra jelentős
részének munkáiát serkentette, bár a kormányváltás után zavart okozott a program sorsának
bizonytalansága. 2001-2002-ben az Országos Tudományos Kutatási alapprogramok révén
jelentősen bővült a fiatal tehetségek lehetősége a hazai kutatásba való bekapcsolódásra,
távlatot kínált itthoni tevékenységükhöz. Hazánk sikeresen vett részt az unió 5.
keretprogramjában (1999-2002), melynek keretében 60 millió euró befizetéséből 65 millió
eurót nyert vissza . A 2001-2002-es év feileményei ösztönzően hatottak egyetemi
tudásközpontok létreiöttére, megerősödésére, a kutató-fejlesztő műhelyek és a gazdasági élet
szereplői közötti iobb eKyüttműködésére ."

Indokolás: Lásd a H/1012711. sz. módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Kulturális biz . nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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2 . Dr. Nsán László képviselő a határozati javaslat szövegének a következő
módosítását javasolja:

„Az Országgyűlés a magyar tudomány helyzetéről szóló beszámolót elfogadja . A
széleskörű előkészítéssel, körültekintő adatgyűjtéssel készült beszámoló megalapozott, reális
képet mutat a magyar tudomány 2001-2002 . évi állapotáról .

1 . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközt használjon
fel annak érdekében, hogy a tudományos kutatásra és feilesztésre fordított összegek a 2006 .
évre közelítsék meg a jelenlegi Európai Uniós átlagot, a nemzeti jövedelem 1,9 százalékát .

2. A Kormány gazdasági ösztönző rendszerek kidolgozásával és életbeléptetésével érje
el, hogy a kutatásra és fejlesztésre fordított összegeken belül növekedjék a gazdasági szféra
részesedési aránya .

3 . A költségvetés egy részének zárolásával rendkívül súlyos helyzet alakult ki az
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok működésében . Az Országgyűlés felkéri a
Kormányt, hogy a lehető legrövidebb időn belül oldja fel a Magyar Tudományos Akadémia
fejezetén belül az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokat érintő összegek
zárolását.

4. A Magyar Köztársaság alapvető érdeke, hogy a magyar tudományos élet az európai
uniós csatlakozás után is minden lehetséges forrást elnyerjen a 6 . kutatási keretprogram
forrásaiból. Annak érdekében, hogy a Magyar Tudományos Akadémia jelenlegi pénzügyi
helyzetében képes legyen erre, az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az MTA számára
biztosítson forgótőkét, amelyek áthidalják az uniós utófinanszírozásból származó pénzügyi
nehézségeket .

5 . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az éves költségvetés előkészítése során a
magyar tudományosságot és a kutatási-fejlesztési szférát érintő összegek, illetve források
meghatározásakor már a tervezés időszakában vonja be a miniszterelnök irányításával
működő Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégiumot ."

Indokolás: Lásd a H11012712. sz. módosító javaslat indokolásé

A módosító javaslatot(tal) : - a Kulturális biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya

Budapest, 2004 . május 17 .

Dr. Balsai István s.k.,
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