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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az  Országgyűlés  Oktatási és tudományos bizottsága  (továbbiakban:  Oktatási bizottság) 
– első helyen kijelölt bizottságként –, Gazdasági bizottsága, valamint Költségvetési és pénzügyi 
bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) megvitatta a Kutatási és Technológiai 
Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosításáról szóló T/10138. számon 
beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/10138/24-37. számú módosító 
illetve kapcsolódó módosító javaslatokat.
 
 

Dr. Szabó Zoltán képviselő a T/10138/22. számú kapcsolódó módosító javaslatát 
visszavonta, ezért azt a kiegészítő ajánlás nem tartalmazza. 
 
 

1. Dr. Pósán László képviselő – kapcsolódva saját T/10138/4. számú módosító 
javaslatához (a T/10138/21. sz. ajánlás 1. pontja) - a törvényjavaslat 1. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
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„1. § A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a 
továbbiakban: törvény) 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
Nem köteles járulékot fizetni a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

szóló 1999. évi XCV. törvény 3. §-a szerint mikro- és kisvállalkozásnak minősülő gazdasági 
társaság, valamint a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 28. c) pontja 
szerinti feltételeknek megfelelő gazdasági társaság.” 

 
Indokolás: Lásd a T/10138/24. sz. kapcsolódó módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője az Oktatási és a Költségvetési bizottság 
ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet

 
 
 

2. Podolák György, Molnár Albert és Szabó Zoltán képviselők - kapcsolódva Podolák 
György, Molnár Albert, Jánosi György és Szabó Zoltán képviselők T/10138/16. számú módosító 
javaslatához (a T/10138/21. sz. ajánlás 4. és 17. pontja) - a törvényjavaslat 1. §-ának a következő 
módosítását javasolják: 
 

„1. § A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a 
továbbiakban: törvény) 3. §-ának [(2) bekezdés] helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
[Nem köteles járulékot fizetni a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény 3. §-a szerint mikrovállalkozásnak minősülő 
gazdasági társaság, valamint a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. 
§ 28. c) pontja szerinti feltételeknek megfelelő gazdasági társaság.] 

 
„3. §

 
(1) A járulék megfizetésére kötelezett – a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a belföldi 

székhelyű, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság. 
 
(2) Nem köteles járulékot fizetni a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (2)-(3) bekezdése szerint kis- vagy mikrovállalkozásnak 
minősülő gazdasági társaság, valamint a Magyar Nemzeti Bank, valamint az Állami Privatizációs 
és Vagyonkezelő Részvénytársaság, az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó büntetés- 
végrehajtási vállalat és annak a fogvatartottak foglalkoztatását végző jogutódja, és a társasági 
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adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 28. pontja szerinti feltételeknek 
megfelelő gazdasági társaság.  

 
(3) Mentes a járulékfizetési kötelezettség alól a cégbejegyzés évében a jogelőd nélkül 

alapított gazdasági társaság és annak előtársasága.  
 
(4) E törvény alkalmazásában az adóévet megelőző üzleti év utolsó napján kell megfelelni 

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 
szerinti mutatóknak. A járulékelőleg megállapítása során – kivéve, ha e törvény másként 
rendelkezik – az adóévet megelőző üzleti év mutatói alapján kell a gazdasági társaságot 
minősíteni (mikró-, kis-, közép-, nagyvállalkozás).””  

 
Indokolás: Lásd a T/10138/28/1. sz. kapcsolódó módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 2. §-ában a törvény 4. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 

 
/A törvény 4. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 
 
„(3) A járulék éves bruttó összegéből – e törvényben meghatározott körben és mértékig – 

levonható a gazdasági társaság saját tevékenységi körében végzett, kutatás-fejlesztési tevékenység 
közvetlen költsége, valamint [a költségvetési gazdálkodási rendszerben működő, illetve a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott 
szervezetektől] a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságtól 
megrendelt, továbbá a külföldi székhelyű kapcsolt vállalkozásától a külföldi kapcsolt vállalkozás 
által belföldről megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység összegéig megrendelt kutatás-
fejlesztési tevékenység ellenértéke. Nem tekintendő a gazdasági társaság saját tevékenységi 
körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségének a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság megrendelésére végzett, továbbá a külföldi 
székhelyű kapcsolt vállalkozás megrendelésére végzett kutatás-fejlesztés közvetlen költsége, a 
kapcsolt vállalkozástól a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdasági 
társaság által megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység összegéig. A levonható költségeket mind 
a saját szervezetben végzett, mind a vásárolt kutatás-fejlesztés esetében csökkenteni kell a 
levonásnál figyelembe vett költségek fedezetéül szolgáló, az államháztartás valamely 
alrendszeréből nyújtott támogatással.” 
 

Indokolás: Lásd a T/10138/35/1. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. 2004. szeptember 13-ai ülésén foglal állást. 

 
- az Előterjesztő képviselője később foglal állást. 

 
 
 

4. Podolák György, Molnár Albert és Szabó Zoltán képviselők - kapcsolódva Podolák 
György, Molnár Albert, Jánosi György és Szabó Zoltán képviselők T/10138/13. számú módosító 
javaslatához (a T/10138/21. sz. ajánlás 8. pontja) - a törvényjavaslat 2. §-ában a törvény 4. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

/A törvény 4. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 
 
„(3) A járulék éves bruttó összegéből – e törvényben meghatározott körben és mértékig – 

levonható a gazdasági társaság saját tevékenységi körében végzett, kutatás-fejlesztési tevékenység 
közvetlen költsége, valamint a költségvetési gazdálkodási rendszerben működő, illetve a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott 
szervezetektől, továbbá a gazdasági társaság külföldi kapcsolt vállalkozásától, a külföldi kapcsolt 
vállalkozás által belföldről megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység összegéig megrendelt 
kutatás-fejlesztési tevékenység ellenértéke. Nem tekinthető a gazdasági társaság saját 
tevékenységi körében végzett kutatási-fejlesztési tevékenység közvetlen költségének a kapcsolt 
vállalkozása megrendelésére végzett kutatás-fejlesztés közvetlen költsége. A levonható 
költségeket mind a saját szervezetben végzett, mind a vásárolt kutatás-fejlesztés esetében 
csökkenteni kell a levonásnál figyelembe vett költségek fedezetéül szolgáló, az államháztartás 
valamely alrendszeréből nyújtott támogatással.” 
 

Indokolás: Lásd a T/10138/29/1. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5. Podolák György, Molnár Albert és Szabó Zoltán képviselők - kapcsolódva Podolák 
György, Molnár Albert, Jánosi György és Szabó Zoltán képviselők T/10138/13. számú módosító 
javaslatához (a T/10138/21. sz. ajánlás 8. pontja) - a törvényjavaslat 2. §-ában a törvény 4. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

/A törvény 4. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 
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„(3) A járulék éves bruttó összegéből – e törvényben meghatározott körben és mértékig – 

levonható a gazdasági társaság saját tevékenységi körében végzett, kutatás-fejlesztési tevékenység 
közvetlen költsége, valamint [a költségvetési gazdálkodási rendszerben működő, illetve a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott 
szervezetektől] a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságtól 
megrendelt, továbbá a külföldi kapcsolt vállalkozástól a külföldi kapcsolt vállalkozás által 
belföldről megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység összegéig megrendelt kutatás-fejlesztési 
tevékenység ellenértéke. Nem tekintendő a gazdasági társaság saját tevékenységi körében végzett 
kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségének a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
hatálya alá tartozó gazdasági társaság, továbbá a kapcsolt vállalkozás megrendelésre végzett 
kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költsége. A levonható költségeket mind a saját 
szervezetben végzett, mind a vásárolt kutatás-fejlesztés esetében csökkenteni kell a levonásnál 
figyelembe vett költségek fedezetéül szolgáló, az államháztartás valamely alrendszeréből nyújtott 
támogatással.” 
 

Indokolás: Lásd a T/10138/30/1. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6. Podolák György, Molnár Albert és Szabó Zoltán képviselők - kapcsolódva Podolák 
György, Molnár Albert, Jánosi György és Szabó Zoltán képviselők T/10138/11 számú 
módosító javaslatához (a T/10138/21. sz. ajánlás 12. pontja) - a törvényjavaslat 4. §-ában a 
törvény 5. §-ának a következő módosítását javasolják: 

 
„A törvény 5. §-ának [(6)](5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(5) Az átalakulás napjától számított 30 napon belül a jogutód köteles a jogelőd által 

bevallott járulékelőlegből számított (az átalakulás formájától függően azzal egyező, összesített, 
megosztott), a jogelőd bevallásának hiányában az adóévben várható adatai alapján, kötelezettségét 
megállapítani, járulékelőleget fizetni és bevallását benyújtani a bevallás esedékes adóévi 
negyedévétől az adóévet követő adóév hatodik hónapja utolsó napjáig tartó időszakra. Az 
átalakulás napját követő első járulékbevallásban nem vall be járulékelőleget kiválás esetén a 
fennmaradó, beolvadás esetén az átvevő kötelezett, ha az átalakulás napja az előző járulékbevallás 
benyújtását megelőzi.” 
 

Indokolás: Lásd a T/10138/25. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

7. Podolák György, Molnár Albert és Szabó Zoltán képviselők - kapcsolódva Podolák 
György, Molnár Albert, Jánosi György és Szabó Zoltán képviselők T/10138/9. számú 
módosító javaslatához (a T/10138/21. sz. ajánlás 13. pontja) - a törvényjavaslat 5. §-ában a 
törvény 5. § (7) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 
/A törvény 5. §-ának (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 
 
„(7) A járulékfizetésre kötelezettnek a járulékfizetési kötelezettség keletkezésének évében 

az (1)-(4) bekezdés megfelelő alkalmazásával az adóévet megelőző adóév adatai alapján kell 
járulékelőlegét megállapítania és arról az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig járulékelőleg-
bevallást benyújtania. A járulékfizetési kötelezettség keletkezése évének első [két] előlegfizetési 
időszakában [az előleg mértéke a járulék várható éves nettó összegének időarányos része. Az 
ily módon megállapított előleget is az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig kell bevallani] 
nem kell előleg-befizetést teljesíteni, illetve ennek összegéről bevallást benyújtani, azonban a 
második előlegfizetési időszakra, az 5. § (2) bekezdés szerint megállapított éves járulékelőleg 
egynegyednyi részének kétszeresét kell bevallani és befizetni. Nem lehet járulékelőleget bevallani 
arra a negyedévre, a negyedév azon naptári hónapjára, amelyre a kötelezett már vallott be 
járulékelőleget.” 
 

Indokolás: Lásd a T/10138/27/1. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

8. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 6. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 
„A törvény 5. §-ának [(7) bekezdése után az alábbi új (8) bekezdéssel egészül ki és a 

jelenlegi (8) bekezdés számozása (9) bekezdésre változik.] (8) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

 
[(8) A járulék fizetésére év közben kötelezetté váló gazdasági társaságnak az (1)-(4) 

bekezdés megfelelő alkalmazásával a kötelezettség keletkezését követő első járulékelőleg 
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fizetés időpontjára járulékelőleg-bevallást kell benyújtania. A járulékelőleget a kötelezettség 
keletkezésének napjától a legközelebbi járulékbevallás esedékességéig kell bevallania. Az 
előleg mértéke a várható éves nettó járulék időarányos része.] 

 
„(8) Az adóévben járulékfizetésre nem kötelezett gazdasági társaság a járulékkal és 

járulékelőleggel kapcsolatos adókötelezettségét azzal teljesíti, hogy az adóévet megelőző adóév 
társasági adóbevallásán bevallást helyettesítő nyilatkozatot tesz, a megfelelő jogcím 
megjelölésével.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/10138/33. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

9. Podolák György, Molnár Albert és Szabó Zoltán képviselők - kapcsolódva Podolák 
György, Molnár Albert, Jánosi György és Szabó Zoltán képviselők T/10138/9. számú módosító 
javaslatához (a T/10138/21. sz. ajánlás 13. pontja) - a törvényjavaslat 6. §-ának a következő 
módosítását javasolják: 
 

„A törvény 5. §-ának [(7) bekezdése után az alábbi új (8) bekezdéssel egészül ki és a 
jelenlegi (8) bekezdés számozása (9) bekezdésre változik.] (8) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

 
[(8) A járulék fizetésére év közben kötelezetté váló gazdasági társaságnak az (1)-(4) 

bekezdés megfelelő alkalmazásával a kötelezettség keletkezését követő első járulékelőleg 
fizetés időpontjára járulékelőleg-bevallást kell benyújtania. A járulékelőleget a kötelezettség 
keletkezésének napjától a legközelebbi járulékbevallás esedékességéig kell bevallania. Az 
előleg mértéke a várható éves nettó járulék időarányos része.] 

 
„(8) Az adóévben járulékfizetésre nem kötelezett a járulékkal és járulékelőleggel 

kapcsolatos adókötelezettségét azzal teljesíti, hogy az adóévet megelőző adóév társasági 
adóbevallásán bevallást helyettesítő nyilatkozatot tesz, a megfelelő jogcím megjelölésével.”” 

 
Indokolás: Lásd a T/10138/27/2. sz. kapcsolódó módosító  

javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője az Oktatási és Gazdasági bizottság 
ülésén nem ért egyet, a Költségvetési bizottság ülésén egyetért
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10. A Gazdasági és az Oktatási bizottság a törvényjavaslatot új 7-8. §-sal javasolják 

kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen 
változik): 

 
„7. § 

 
A törvény 5. §-ának (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(9) A járulék fizetésére év közben kötelezetté váló gazdasági társaságnak az (1)-(4) és (7) 

bekezdés megfelelő alkalmazásával kell járulékelőleget fizetni és a kötelezettség keletkezését 
követő 150. napig járulékelőleg bevallást kell benyújtani. A járulékelőleget a bevallási határidőt 
magában foglaló negyedévtől kezdődően az adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig terjedő 
időszakra kell bevallani.”” 

 
 

„8. § 
 
A törvény 5. §-ának (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(10) A járulékfizetésre kötelezett az állami adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített 

nyomtatványon abban az esetben is bevallást nyújt be, ha a bevallási időszakban a járulékkal és 
járulékelőleggel kapcsolatos fizetési kötelezettsége nem keletkezett. A befizetett előleg és a 
járulék éves nettó összege közötti különbözetet az adóévet követő adóév ötödik hónapja utolsó 
napjáig kell befizetni, illetőleg a többletbefizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni. A 
járulékfizetésre kötelezett gazdasági társaság a járulékot az üzleti évre állapítja meg. A naptári 
évtől eltérő üzleti évet választó járulékfizetésre kötelezett az üzleti év első napján hatályos 
jogszabályok szerint állapítja meg, vallja be, teljesíti járulékfizetési kötelezettségét, és fizet 
előleget. A járulékfizetésre kötelezett bevallási, befizetési és elszámolási kötelezettségének e 
törvény által nem szabályozott kérdéseiben, valamint a kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 
tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.””  

 
Indokolás: Lásd a T/10138/36. és a T/10138/32. sz. kapcsolódó  

módosító javaslatok indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

11. Podolák György, Molnár Albert és Szabó Zoltán képviselők - kapcsolódva Podolák 
György, Molnár Albert, Jánosi György és Szabó Zoltán képviselők T/10138/9. számú módosító 
javaslatához (a T/10138/21. sz. ajánlás 13. pontja) - a törvényjavaslatot új 7-8. §-sal javasolják 
kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen 
változik): 
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„7. § 
 
A törvény 5. §-ának (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(9) A járulék fizetésére év közben kötelezetté váló gazdasági társaságnak az (1)-(4) és (7) 

bekezdés megfelelő alkalmazásával kell járulékelőleget fizetni és a kötelezettség keletkezését 
követő 150. napig járulékelőleg bevallást kell benyújtani. A járulékelőleget a bevallási határidőt 
magában foglaló negyedévtől kezdődően az adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig terjedő 
időszakra kell bevallani. A gazdasági társaságot az adóévet megelőző üzleti év adatainak 
hiányában a kötelezetté válás adóévében – a járulékelőleg szempontjából – úgy kell tekinteni, 
mintha kisvállalkozás lenne. Ez esetben az előleg mértéke a várható éves nettó járulék 
meghatározott része. A gazdasági társaságnak a kötelezetté válás adóévére vonatkozóan a KKV 
tv. szerinti minősítést utóbb a járulékbevalláson kell jeleznie.”” 

 
 

„8. § 
 
A törvény 5. §-ának (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(10) A járulékfizetésre kötelezett az állami adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített 

nyomtatványon abban az esetben is bevallást nyújt be, ha a bevallási időszakban a járulékkal és 
járulékelőleggel kapcsolatos fizetési kötelezettsége nem keletkezett. A befizetett előleg és a 
járulék éves nettó összege közötti különbözetet az adóévet követő adóév ötödik hónapja utolsó 
napjáig kell befizetni, illetőleg a többletbefizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni. A 
járulékfizetésre kötelezett gazdasági társaság a járulékot az üzleti évre állapítja meg. A naptári 
évtől eltérő üzleti évet választó járulékfizetésre kötelezett az üzleti év első napján hatályos 
jogszabályok szerint állapítja meg, vallja be, teljesíti járulékfizetési kötelezettségét, és fizet 
előleget. A járulékfizetésre kötelezett bevallási, befizetési és elszámolási kötelezettségének e 
törvény által nem szabályozott kérdéseiben, valamint a kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 
tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.””  

 
Indokolás: Lásd a T/10138/27/3. sz. kapcsolódó módosító javaslat 

indokolását. 
 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője az Oktatási és a Gazdasági bizottság 
ülésén nem ért egyet, a Költségvetési bizottság ülésén egyetért,
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12. Podolák György, Molnár Albert és Szabó Zoltán képviselők - kapcsolódva Podolák 
György és Molnár Albert képviselők T/10138/20/1. számú módosító javaslatához (a T/10138/21. 
sz. ajánlás 14. pontja) - a törvényjavaslat 7. §-ának a következő módosítását javasolják: 
 

„7. § 
 

„A törvény 8. §-ának (4) bekezdése [a következő mondattal egészül ki] helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:: 

 
„(4) Az Alapból nyújtott támogatások igénybevételének feltételeiről a 

kedvezményezettel szerződésben kell megállapodni. A szerződést a Kutatás-fejlesztési 
Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda köti meg.”” 

 
Indokolás: Lásd a T/10138/26. sz. kapcsolódó módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

13. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 8. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 

„8. § 
 
[A törvény 8. §-ának (5) bekezdésében a „ 2 %-át” szövegrész helyébe „4 %-át” 

szövegrész lép.] 
 
„A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003.évi XC. törvény 8. § (5) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Az Alap kezelésével – így különösen működtetésével, elemzések, koncepciók, támogatási 

stratégiák, programok, projektek készítésével, pályázatok megismertetésével és elbírálásával, a 
szerződések előkészítésével, megkötésével és bonyolításával, nyilvántartásuk egyes tárgyi és 
személyi feltételeivel, valamint az ellenőrzéssel és értékeléssel, továbbá a Nemzeti Kutatási és 
Technológiai Hivatalnál az Alap működtetésével – kapcsolatos költségeket az Alap finanszírozza. 
Az Alap kezelésével kapcsolatos költségek nem haladhatják meg az Alap tárgyévi kiadási 
előirányzatának a 2004. évben 4 %-át, a 2005. évben 3,3 %-át, a 2006. és az azt követő években 
2,5 %-át.””  
 

Indokolás: Lásd a T/10138/34. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. 2004. szeptember 13-ai ülésén foglal állást. 

 
- az Előterjesztő képviselője később foglal állást. 

 
 
 

14. Dr. Szabó Zoltán képviselő – kapcsolódva Podolák György, Molnár Albert, 
valamint dr. Pósán László képviselők T/10138/6. és T/10138/8. számú módosító javaslatához 
(a T/10138/21. sz. ajánlás 15. pontja) - a törvényjavaslat 8. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 

 
„8. § 

 
A törvény 8. §-ának (5) bekezdésében a „ 2 %-át” szövegrész helyébe [„4 %-át”] az „a 

2004. évben 4. %-át , a 2005. évben 3,3 %-át, a 2006. és az azt követő években 2,5 %-át 
szövegrész lép.” 
 

Indokolás: Lásd a T/10138/31. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője az Oktatási és a Költségvetési bizottság 
ülésén egyetért, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet

 
 
 

15. A Gazdasági bizottság valamint Podolák György, Molnár Albert és Szabó Zoltán 
képviselők - kapcsolódva Podolák György, Molnár Albert, Jánosi György és Szabó Zoltán 
képviselők T/10138/13. számú módosító javaslatához (a T/10138/21. sz. ajánlás 8. pontja) - a 
törvényjavaslatot a következő 10. §-al javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása 
esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
 

„10. § 
 
A törvény 12. §-ának (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 
/E törvény alkalmazásában/ 
 
„f) Kapcsolt vállalkozás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, vagy a társasági adóról 

és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján kapcsolt vállalkozásnak minősülő 
gazdasági társaság.” 
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Indokolás: Lásd a T/10138/29/2., valamint a T/10138/35/2. sz.  
kapcsolódó módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja

- a Költségvetési biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

16. Podolák György, Molnár Albert és Szabó Zoltán képviselők - kapcsolódva Podolák 
György, Molnár Albert, Jánosi György és Szabó Zoltán képviselők T/10138/9. számú módosító 
javaslatához (a T/10138/21. sz. ajánlás 13. pontja) - a törvényjavaslat 10. §-ának a következő 
módosítását javasolják: 
 

„10. § 
 
(1) E törvény – a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetést követő 15. 

napon lép hatályba. 
 
(2) E törvény 5. §-a 2005. január 1. napján lép hatályba azzal, hogy előírásait a naptári 

évtől eltérő üzleti évet választó kötelezettnek első ízben a 2005. évben induló üzleti évre kell 
alkalmazni. 

 
(3) E törvény 5. § (6)-(7) bekezdése 2005. január 1. napján lép hatályba.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/10138/27/4. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja 

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 
- a Költségvetési biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője az Oktatási és a Gazdasági bizottság 
ülésén nem ért egyet, a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, 

 
 
 

17. Podolák György, Molnár Albert és Szabó Zoltán képviselők - kapcsolódva Podolák 
György, Molnár Albert, Jánosi György és Szabó Zoltán képviselők T/10138/16. számú módosító 
javaslatához (a T/10138/21. sz. ajánlás 4. pontja) - a törvényjavaslat 10. §-ának a következő 
módosítását javasolják: 
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„10. § 

 
(1) E törvény a kihirdetését követő 15. napon léphatályba. 

 
(2) E törvény 1. §-ának rendelkezéseit 2004. január 1. napját követően kell alkalmazni, 

azzal, hogy előírásait a naptári évtől eltérő üzleti évet választó kötelezettnek tárgyévben induló 
üzleti évre is alkalmazni kell. 

 
(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról 

szóló 2003. évi XC. törvény 4. § (1) bekezdésében a „– a kisvállalkozások kivételével – ” 
szövegrész és a 14. § (2) bekezdése hatályát veszti.” 
 

Indokolás: Lásd a T/10138/28/2. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
- a Költségvetési biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője az Oktatási bizottság ülésén egyetért, a 
Költségvetési és a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet 

 
 
Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 Budapest, 2004. szeptember 9. 
 
 
 

Dr. Jánosi György s.k., 
az Oktatási és tudományos 

bizottság elnöke 
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési és pénzügyi 

 bizottság elnöke 
 


