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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló, T/11700. számú törvényjavaslathoz - a
Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében (121 . §-a (7) bekezdésében) foglaltaknak
megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő .

1 . A törvényjavaslat a következő új címmel és a cím utáni 107 . §-sal történő kiegészítését javasolom

(a javaslat elfogadása esetén a további szakaszok számozása értelemszerűen változik) :

A Kutatási és Technolój'iai Innovációs Alapról szóló 2003 . évi XC. törvény módosítása

107 .

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

„3 •§

(1) E törvény hatálya alá tartozik- a (2)-(3)bekezdésben foglalt kivétellel-a belfóldi székhelyű, a

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság .

(2) Nem tartozik e törvény hatálya alá a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló

2004. évi XXXIV . törvény 3 . §(2)-(3)bekezdése szerint kis- vagy mikrovállalkozásnak minősülő

gazdasági társaság, továbbá a Magyar Nemzeti Bank, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő

Részvénytársaság, továbbá az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó, a fogvatartottak

kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaság .
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(3) Nem tartozik e törvény hatálya alá a cégbejegyzés évében a jogelőd nélkül alapított gazdasági

társaság és annak előtársasága .

(4) Az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásánál az üzleti év első napján fennálló állapot az

irányadó."

(2) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003 . évi XC. törvény 8. § (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) Az Alap kezelése során felmerülő - így különösen 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 Kutatásiés Technológiai Hivatalnál az

Alap működtetésével kapcsolatos - költségeket az Alap finanszírozza. Az Alap kezelésével

kapcsolatos költségek nem haladhatják meg az Alap tárgyévi kiadási előirányzatának a 2005. évben

3,3%-át, a 2006 . és az azt követő években 2,5 %-át ."

2. A törvényjavaslat 109. §-ának az alábbi új (3) bekezdéssel való kiegészítését javasolom:

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Kutatási és TechnológiaiInnovációs Alapról szóló 2003 .
évi XC. törvény 14. § (1) bekezdésében a „-kisvállalkozások kivételével-" szövegrész és a 14 . § (2)
bekezdése hatályát veszti .
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Indokolás

A kisvállalkozások nettó járulékfizetési kötelezettsége a modellszámítás szerint 2004-ben 418 millió Ft,
ami a 2004 . évi számított járulékbevételnek (10 .809 millió Ft-nak) 3,9%-a . A hatályos törvény szerint az
évről évre emelkedő kulcsok miatt a kisvállalkozások részesedése 2007-re a 10%-ot érné el . A
kisvállalkozások mentesítésével a kötelezett vállalkozások 70%-a kerülne ki a járulékfizetők köréből . A
javaslat jogtechnikai pontosítást is tartalmaz (aktualizálja a KKV törvény számára és szakaszára való
hivatkozást). Az új (4) bekezdés egyértelművé teszi azt az időpontot, amelyre vonatkoztatva meg lehet
állapítani azt, hogy a gazdasági társaság mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül-e .

Az Alap működtetését a hatályos jogszabályok szerint két szervezet : a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal (Hivatal), valamint a felügyelete alatt álló Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási
Iroda (KPI) látja el . A Hivatal az Alap felhasználásának stratégiáit, koncepcióit dolgozza ki, elemzéseket
készít, tervezi és ellenőrzi a felhasználást, illetve az egyes a programok, projektek megvalósítását, míg a
KPI az Alap pénzeszközeinek kezelésével és felhasználásával összefüggő adminisztratív feladatokat látja
el .
Az Alap működtetése során felmerülő költségek között a működtetéshez kapcsolódó összes költséget
indokolt nevesítve feltüntetni, és a költségek teljes körét finanszírozni .
Az erre irányuló módosítás része volt a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló törvény
korábban kezdeményezett módosításának, és a javasolt intézményi előirányzatok ennek megfelelően
lettek kialakítva. A módosítás - más okból történő - meghiúsulása forráshiányt generált, amit a
költségvetési törvényben kell rendezni .
A Magyar Köztársaság 2005 . évi költségvetéséről szóló, T/11700 . számú törvényjavaslat már elfogadott
sarokszámai a jelen módosító javaslattal valósulnak meg .
A javaslat a T/l 1700/1795 . sz. kapcsolódó módosító javaslatot pontosítja .

Budapest, 2004 . december

Varga Mihály
A izottság elnöke,r
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