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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság) 
– első helyen kijelölt bizottságként –,Gazdasági bizottsága, valamint Költségvetési és pénzügyi 
bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) megvitatta a kutatás-fejlesztésről és a 
technológiai innovációról szóló T/12724. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az 
ahhoz benyújtott T/12724/5-13. számú módosító javaslatokat. 
 
 

Az Alkotmányügyi bizottság a módosító indítványokról a 2004. december 6-ai 
ülésnapján foglal állást. 
 
 

T12724res 



 2

 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] 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 törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat 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 tartalmazzák. 

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza 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 módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 

 
 
 

1. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat címének a következő 
módosítását javasolják: 
 

„2004. évi …… törvény 
 

a kutatás[-]ról, a fejlesztésről és a technológiai innovációról” 
 

Indokolás: Lásd a T/12724/11/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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2. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 1. §-ának a 
következő módosítását javasolják: 
 

„(1) A törvény célja, hogy  
a) a kutatás[-]i, a fejlesztési és a technológiai innovációs eredmények létrehozása és 

hasznosítása feltételeinek javításával segítse a magyar gazdaság fenntartható fejlődését; 
b) elősegítse a vállalkozások technológiai innováción alapuló versenyképességének 

növekedését és a régiókban található kutatás[-]i, fejlesztési és innovációs lehetőségek minél 
teljesebb körű hatékony kihasználását,  

c) ösztönözze a magas hozzáadott értéket előállító munkahelyek létrehozását, 
d) előmozdítsa a kutatás[-]ban, a fejlesztésben foglalkoztatottak szakmai 

felkészültségének javulását és társadalmi elismertségük növelését, 
e) járuljon hozzá az ország védelmi és biztonsági képességeihez szükséges fejlett 

technológiák alkalmazásához. 
 
(2) A fenti célok megvalósulása érdekében a törvény 
a) rögzíti a kutatás[-]i, a fejlesztési és technológiai innovációs eredmények létrehozását 

és azok gazdasági, társadalmi hasznosítását segítő állami feladatrendszer kereteit; 
b) a kutatás[-], a fejlesztés és a technológiai innováció sajátosságaira tekintettel 

állapítja meg a közfinanszírozású támogatások felhasználásával kapcsolatos legfontosabb 
szabályokat, 

c) megkönnyíti a költségvetési kutatóhelyen létrejött eredmények gazdasági 
hasznosíthatóságát, 

d) ösztönzi a vállalkozások önszerveződései – különösen a szakmai érdekképviseletek 
– keretében nyújtott innovációt segítő szolgáltató tevékenységeket.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. számú pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/2. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

3. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 2. §-ának a 
következő módosítását javasolják: 
 

„A törvényben érvényesülnek az állam és a piaci szereplők viszonyára vonatkozó 
következő elvek és szabályok:  

a) az állam a piaci versenyt nem torzító módon támogatja a vállalkozások kutatás[-]i, 
fejlesztési és technológiai innovációs tevékenységét, 
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b) a kutatás[-], a fejlesztés és a technológiai innováció céljaira rendelkezésre álló 
közfinanszírozású támogatásokat – ha törvény[, kormányrendelet vagy kormányhatározat] 
másként nem rendelkezik – nyílt pályázati rendszerben [kerülnek elosztásra] kell elosztani, 

c) megvalósul a közfinanszírozású támogatások felhasználásának rendszeres 
ellenőrzése és független értékelése, 

d) a vállalkozásoknak nyújtott támogatások a saját források kutatás[-]i, fejlesztési és 
technológiai innovációs célú felhasználásának kiegészítésére és ösztönzésére szolgálnak, 

e) a közfinanszírozású kutatás[-]i, fejlesztési és technológiai innovációs programokban 
a kis- és középvállalkozások számára kedvezményes feltételek állapíthatók meg, 

f) az állam a kutatás[-]i, fejlesztési és technológiai innovációs infrastruktúra, valamint 
intézményrendszer fejlesztésének finanszírozásában együttműködik a vállalkozásokkal,  

g) az állam a kutatás[-]i, fejlesztést és a technológiai innovációt támogató pénzügyi 
intézkedések szabályait e tevékenységek sajátosságainak megfelelő módon alakítja.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. számú pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/3. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

4. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 2. § a) pontjának a 
következő módosítását javasolják: 
 

/A törvényben érvényesülnek az állam és a piaci szereplők viszonyára vonatkozó 
következő elvek és szabályok:/ 

 
„a) az állam a piaci verseny[t nem torzító módon] szabályait szem előtt tartva 

támogatja a vállalkozások kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs tevékenységét,” 
 

Indokolás: Lásd a T/12724/5. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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5. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 2. § b) pontjának a 
következő módosítását javasolják: 
 

/A törvényben érvényesülnek az állam és a piaci szereplők viszonyára vonatkozó 
következő elvek és szabályok:/ 

 
„b) a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció céljaira rendelkezésre álló 

közfinanszírozású támogatások – ha törvény[, kormányrendelet vagy kormányhatározat] 
másként nem rendelkezik – nyílt pályázati rendszerben kerülnek elosztásra,” 
 

Indokolás: Lásd a T/12724/6. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

6. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 2. § d) pontjának a 
következő módosítását javasolják: 
 

/A törvényben érvényesülnek az állam és a piaci szereplők viszonyára vonatkozó 
következő elvek és szabályok:/ 

 
„d) a vállalkozásoknak nyújtott támogatások a [saját források] kutatás-fejlesztési és 

technológiai innovációs célú felhasználás[ának kiegészítésére] támogatására és ösztönzésére 
szolgálnak,” 
 

Indokolás: Lásd a T/12724/7. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

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

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 2. § e) pontjának a 
következő módosítását javasolják: 
 

/A törvényben érvényesülnek az állam és a piaci szereplők viszonyára vonatkozó 
következő elvek és szabályok:/ 
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„e) a közfinanszírozású kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs programokban a 
mikro-, kis- és középvállalkozások számára kedvezményes feltételek állapíthatók meg,” 
 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 22. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/12724/8/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 3. §-ának a 
következő módosítását javasolják: 
 

„(1) E törvény hatálya a Magyarországon megvalósuló kutatás[-]ra, fejlesztésre és 
technológiai innovációra, valamint az ezekhez kapcsolódóan Magyarországon nyújtott 
szolgáltatásokra terjed ki. 

 
(2) A törvény hatálya kiterjed továbbá 
a) az olyan, külföldön nyújtott szolgáltatások igénybevételére és külföldről történő 

eszközbeszerzésekre is, amelyek közvetlenül Magyarországon megvalósuló kutatás[-]hoz 
fejlesztéshez, technológiai innovációhoz, illetve az (1) bekezdés szerinti 
szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódnak, valamint 

b) az Európai Unión belüli és más nemzetközi együttműködés keretében magyar 
részvétellel 

ba) külföldön végzett, az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységekre és 
bb) külföldön nyújtott, az (1) bekezdés szerinti szolgáltatásokra is.” 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1,  2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/4. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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9. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 4. § 1. pont d)-e) 
alpontjainak a következő módosítását javasolják: 
 

/E törvény alkalmazásában/ 
 
„d) kutatás[-], fejlesztés: magában foglalja az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a 

kísérleti fejlesztést; 
e) a kutatás[-]i, a  fejlesztési és a  technológiai innovációs eredmények hasznosítása: 

ide tartozik mind a vállalkozások keretében, üzleti céllal, gazdasági eredmény reményében 
történő felhasználás, mind az olyan közösségi célú felhasználás, amelynek eredménye a 
lakosság életminőségének és a közszolgáltatások minőségének javítása, a természeti és épített 
környezet védelme, az ország fenntartható fejlődése, valamint védelmi képességének és 
biztonsági helyzetének javítása(a továbbiakban: hasznosítás).” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/5. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

10. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 4. § 4. pont b) 
alpontjának a következő módosítását javasolják: 
 

„b) költségvetési kutatóhely: költségvetési gazdálkodási rendben működő, alap-, illetve 
főtevékenységként vagy ahhoz kapcsolódóan kutatás[-]i, fejlesztési tevékenységet folytató 
szervezet, vagy szervezeti egység;” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1,  2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/6. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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11. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 4. § 5. pontjának a 

következő módosítását javasolják: 
 

„5. konzorcium: a részes felek (tagok) polgári jogi szerződésben szabályozott 
munkamegosztásán alapuló együttműködés kutatás[-]i, fejlesztési, technológiai innovációs 
tevékenység közös folytatása vagy egy kutatás[-]i, fejlesztési, technológiai innovációs projekt 
közös megvalósítása céljából;” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/7. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

12. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 4. § 8. pontjának a 
következő módosítását javasolják: 
 

„8. a) kutatás[-]i, fejlesztési és technológiai innovációs program: közfinanszírozású 
támogatási forrás kezelője által meghatározott cél elérését szolgáló, vagy meghatározott 
témakörbe csoportosítható kutatás[-]i, fejlesztési vagy technológiai innovációs projektek 
megvalósításának támogatására kiírt pályázat, illetve pályázatok időben megismételt sorozata (a 
továbbiakban: program);   

 
b) projekt: meghatározott kutatás[-]i, fejlesztési feladat, technológiai innovációs 

folyamat végrehajtására irányuló tevékenység az abban érdekeltek által meghatározott terv 
alapján.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/8. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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13. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat III. fejezet címének 
a következő módosítását javasolják: 
 

„A kutatás[-], a fejlesztés és a technológiai innováció kormányzati feladatai „ 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/9. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

14. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdés b) 
pontjának a következő módosítását javasolják: 
 

/(1) A Kormány / 
 

„b) a TTI stratégia megvalósításáról [kétévente]évente beszámol az 
Országgyűlésnek;” 
 

Indokolás: Lásd a T/12724/9. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

15. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdés e) 
pontjának a következő módosítását javasolják: 
 

/(1) A Kormány/ 
 

„e) támogatja és ösztönzi a vállalkozásokat annak érdekében, hogy hasznosítsák a 
hazai kutatás[-] és fejlesztés eredményeit, valamint a külföldön létrejött tudást és 
technológiát;” 
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Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/10. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

16. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdés g) 
pontjának a következő módosítását javasolják: 
 

/(1) A Kormány/ 
 

„g) programokat, intézkedéseket kezdeményez és finanszíroz a kutatás[-], a fejlesztés 
hazai és nemzetközi infrastruktúrájának kiépítésére, valamint a nemzetgazdasági jelentőségű 
kutatás-fejlesztési, kutatáshasznosítási és technológiai innovációs feladatok megoldására;” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 

20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/11. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

17. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdés b)-
f) pontjainak a következő módosítását javasolják: 
 

/(2) A miniszterek, valamint a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára feladatkörükben – 
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnökével együttműködve -/  

 
„b) a forráskoordináció szempontjainak figyelembevételével gondoskodnak a 

felelősségi körükbe tartozó kutatás[-]i, fejlesztési és technológiai innovációs feladatok 
ellátásához szükséges források tervezéséről, rendelkezésre bocsátásáról, kezeléséről és 
felhasználásáról, valamint annak ellenőrzéséről;  
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c) gondoskodnak a rendelkezési jogosultságukba tartozó előirányzatokból támogatott 
kutatás[-]i, fejlesztési és technológiai innovációs programoknak a 13. §-ban foglaltaknak 
megfelelő értékeléséről; 

d) ellátják a nemzetközi szerződésekből rájuk háruló TTI feladatokat; 
e) támogatják a hasznosítást, kutatás[-]i, fejlesztési célú szakmai együttműködések és 

technológiai innovációs hálózatok kialakítását, működését; 
f) a szakterületükre irányuló támogatott kutatás[-]i, fejlesztési és technológiai innovációs 

programok tekintetében részt vesznek a tartalmi követelmények és a támogatási feltételek 
meghatározásában.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 

20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/12. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

18. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat IV. fejezet címének 
a következő módosítását javasolják: 
 

„A kutatás[-], a fejlesztés és a technológiai innováció közfinanszírozású 
támogatása” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 

20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/13. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

19. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 7. § (3)-(5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
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„(3) A Kormány a TTI stratégiából fakadó hasznosítási célok megvalósítása érdekében 
pályázati úton közfinanszírozású támogatást nyújt, különösen 

a) kutatás[-]i, a fejlesztési és technológiai innovációs projektek előkészítéséhez és 
megvalósításához; 

b) a kutatás[-]i, a fejlesztéssel és a technológiai innovációval kapcsolatos szervező, 
közvetítő, tanácsadó és hálózatépítő tevékenységhez; 

c) a nemzetközi együttműködés keretében Magyarországon folytatott kutatás[-]i, a 
fejlesztési és technológiai innovációs tevékenységhez; 

 
(4) A (3) bekezdés szerinti támogatások során a közfinanszírozású támogatások 

hatékony hasznosulása érdekében előnyben kell részesíteni azokat a kutatás[-]i, a fejlesztési és 
technológiai innovációs projekteket, amelyek 

a) megvalósításából származó eredmények a közvetlen gazdálkodói érdekeltség körén 
túl, nemzetgazdasági vagy társadalmi szinten is jelentkeznek; 

b) alapvető tudományos és technológiai áttörést hozó eredményeket ígérnek, és ennek 
érdekében célzott alapkutatási tevékenységet is magukban foglalhatnak; 

c) a nemzeti innovációs rendszer több résztvevője – különösen költségvetési kutatóhely 
és vállalkozás – együttműködését igénylik; 

d) regionális, illetve határon átnyúló kutatás[-]i, a fejlesztési és technológiai innovációs 
együttműködést valósítanak meg; 

e) a kutatás[-]ban, a fejlesztésben foglalkoztatottak szakmai, illetve vállalkozási 
felkészültségének javítását szolgálják; 

f) a kutatás[-]i, a fejlesztés és a technológiai innováció infrastruktúráját regionális, 
illetve nemzetgazdasági szinten fejlesztik. 

 
(5) Az elbírálás során előnyben kell részesíteni azokat a pályázatokat, amelyek 

résztvevői korábban hatékony kutatás[-]i, fejlesztési, illetve technológiai innovációs 
tevékenységet végeztek, így különösen: 

a) kutatás[-]i, fejlesztési eredményeik alkalmazásával a nemzetközi versenyképességet 
számottevően javító innovációt valósítottak meg,  

b) kutatás[-]i, fejlesztési eredményeikre iparjogvédelmi oltalmat szereztek, és azt 
fenntartották, 

c) eredményesen valósítottak meg kutatás[-]i, fejlesztési projekteket.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,  

20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/14. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

20. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 8. §-ának a 
következő módosítását javasolják: 
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„A központi költségvetésből és annak alrendszereiből folyósított támogatás a 

támogatási szerződésben – az irányadó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – rögzített, 
a projekt végrehajtásának erőforrás[-]igényével összhangban álló pénzügyi és időbeli 
ütemezésben vehető igénybe.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/15. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

21. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 9. § bevezető 
mondatának a következő módosítását javasolják: 
 

„A közfinanszírozású támogatással megvalósuló azonos típusú kutatás[-]i, fejlesztési 
és technológiai innovációs projektek esetében egységes pénzügyi tervezési, felhasználási és 
elszámolási szabályokat kell alkalmazni, amelyek” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/16. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

22. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 11. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„(1) Amennyiben mikro-, kis- és középvállalkozás vagy non-profit kutatóhely kutatás[-
]i fejlesztési, illetve technológiai innovációs projektjéhez nemzetközi szerződés alapján, illetve 
európai uniós forrásból támogatást kap, és ezen projekt végrehajtása érdekében felmerült 
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költségeinek fedezésére kölcsönt vesz fel, akkor pályázati úton kamattámogatásban 
részesülhet.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12724/8/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

23. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 11. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„(1) Amennyiben kis- és középvállalkozás vagy non-profit kutatóhely kutatás[-]i, 
fejlesztési, illetve technológiai innovációs projektjéhez nemzetközi szerződés alapján, illetve 
európai uniós forrásból támogatást kap, és ezen projekt végrehajtása érdekében felmerült 
költségeinek fedezésére kölcsönt vesz fel, akkor pályázati úton kamattámogatásban 
részesülhet.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/17. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

24. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 12. § b) pontjának a 
következő módosítását javasolják: 
 

/A támogatások elnyerésére irányuló pályázati eljárás során a pályáztató szervezetnek az 
alábbi követelményeket kell érvényesítenie:/ 

 
„b) a pályázati eljárás általános szabályait, valamint az egyes pályázati kiírásokban 

szereplő tartalmi és formai követelményeket, továbbá a pénzügyi tervezés és elszámolás 
szabályait a kutatás[-]i, a fejlesztési és a technológiai innovációs folyamat sajátosságainak 
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megfelelő módon kell kialakítani, érvényesítve a közpénzek igénybevételével kapcsolatos 
általános követelményeket;” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/18. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

25. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 13. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„(1) A kutatás[-]i, a fejlesztési és technológiai innovációs támogatási programokban 
kitűzött célok megvalósítását rendszeresen értékelni kell. A programértékelést a támogatási 
döntést hozó[,] és a támogatást nyújtó szervezettől egyaránt független értékelő végzi. A 
további programok kialakítása során a programértékelés eredményeit figyelembe kell venni.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/19. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

26. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 14. § (1)-(6) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„(1) A közfinanszírozású kutatás[-], fejlesztési és technológiai innovációs projektek 
eredményességét, valamint a projekt céljának és jellegének megfelelő gazdasági és társadalmi 
hasznosulását a projekt lezárása után értékelni kell. 

 
(2) A projektértékelésnek ki kell tér[je]nie a projekt eredménye közérdekű 

hasznosításának lehetőségeire, valamint a hasznosítás esetleges társadalmi kockázataira is. 
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(3) A projektértékelés költségeit az adott program forrásából kell elkülöníteni. 
 
(4) A projektértékelés eredményét – nem veszélyeztetve az iparjogvédelmi oltalom 

megszerzését és a pályázó üzleti érdekeit – nyilvánosságra kell hozni.  
 
(5) A projektértékelésről[,] és ennek keretében szükség szerint független szakértők 

felkéréséről a pályázat kiírója gondoskodik.  
 
(6) A projekt támogatására vonatkozó szerződésben meg kell határozni a projekt 

értékeléséhez szükséges  információk körét és az információ[-]szolgáltatásnak a projekt 
befejezésétől számított időpontját, illetve gyakoriságát.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/20. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

27. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 15. § (1)-(3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„(1) A közfinanszírozású támogatással megvalósuló kutatás[-]i, fejlesztési és 
technológiai innovációs projektek (témák) nyilvántartása, ennek révén az átláthatóság növelése, 
a párhuzamos, illetve halmozott pénzügyi támogatások azonosítása, a tudományos és szakmai 
együttműködés megkönnyítése, valamint a hasznosítás elősegítése céljából Nemzeti Kutatás-
nyilvántartási Rendszert (a továbbiakban: NKR) kell működtetni. 

 
(2) Az NKR-nek minden olyan személy vagy szervezet, amely közfinanszírozású 

kutatás[-]i, fejlesztési támogatásban vagy ilyen megrendelésben részesül, az ilyen forrásból 
támogatott kutatásairól – a támogató szervezeten keresztül – a mellékletben meghatározott 
adatokat köteles szolgáltatni.  

 
(3) A támogatási szerződésnek ki kell terjednie arra, hogy a kutatás[-]t, a fejlesztést 

végző szervezet köteles az előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a kutatást támogató szervezet 
részére teljesíteni.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 
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Indokolás: Lásd a T/12724/11/21. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

28. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 16. §-ának a 
következő módosítását javasolják: 
 

„(1) A közfinanszírozású kutatás[-]i, fejlesztési támogatással megvalósított projekt 
kedvezményezettje köteles gondoskodni arról, hogy projekt keretében létrejött szellemi 
alkotással kapcsolatos, a jogszabály adta keretek közötti lehető legteljesebb jogosultságok a 
kedvezményezettre szálljanak át, oly módon, hogy ez lehetővé tegye a projekt eredményének a 
(2) bekezdéssel összhangban történő átengedését is. Amennyiben a projekt megvalósításában 
többen működnek közre, úgy köztük az ilyen módon átszállt szellemi alkotással kapcsolatos 
jogokban való részesedés arányát polgári jogi szerződésben kell rögzíteni. 

(2) Amennyiben a támogató megköveteli a közfinanszírozású kutatás[-]i, fejlesztési 
támogatással megvalósított projekt eredményeként létrejött szellemi alkotás közcélú 
felhasználásra ellenérték nélkül történő átengedését, azt a pályázati kiírásnak és a támogatási 
szerződésnek is tartalmaznia kell.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/22. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

29. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 17. § bevezető 
szövegének a következő módosítását javasolják: 
 

„(1) Amennyiben azt a projekt célja, eredményének jellege lehetővé teszi, 
közfinanszírozású kutatás[-]i,  fejlesztési támogatás esetében a pályázati kiírásban előírható, 
hogy a pályázó az elvárható gondossággal eljárva törekedjen” 
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Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/23. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

30. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 18. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„(1) A kutatóhelynek minősülő költségvetési szervnek[,] és közalapítványnak, 
valamint az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó vagyonból létrehozott, kutatóhelynek 
minősülő közhasznú társaságoknak szellemitulajdon-kezelési szabályzattal kell 
rendelkezniük.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/24. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője  a Gazdasági biz. ülésén egyetért, 
az Oktatási biz. ülésén nem ért egyet

 
 
 

31. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 18. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„(3) Az (1) bekezdés szerinti szervezet, ha több, a kutatás[-]i, a fejlesztési alap-, illetve 
főtevékenységét megvalósító vagy ahhoz kapcsolódóan kutatás[-]i, fejlesztési tevékenységet is 
végző szervezeti egységet foglal magában, egyetlen szabályzatot készít, amelynek lehetnek az 
egyes szervezeti egységek sajátos feltételeinek megfelelő kiegészítései.” 
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Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/25. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

32. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 20. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra pályázhat az a kutató, illetve egyetemi, 
főiskolai oktatói munkakörben foglalkoztatott személy (e bekezdés alkalmazásában: kutató) is, 
aki a költségvetési kutatóhelyen létrejött szellemi alkotásnak a költségvetési kutatóhellyel 
együttesen jogosultja, és szellemi alkotás hasznosítása céljából az együttesen jogosultak 
önállóan vagy bármely kívülálló harmadik személlyel gazdasági társaságot alapítanak, illetve 
gazdasági társaságban – a 19. §-ban foglaltak figyelembe vételével - tagsági jogviszonyt 
létesítenek vagy részesedést szereznek. A támogatásra irányuló pályázat befogadásának 
feltétele a költségvetési kutatóhely és a kutató között a szellemi alkotáshoz fűződő jogokra és 
a hasznosításból származó jövedelmek megosztására vonatkozó érvényes szerződés megléte.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/26. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

33. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat VI. fejezet címének 
a következő módosítását javasolják: 
 

„A kutatás[-], a fejlesztés és a technológiai innováció emberi erőforrásai” 
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Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/27. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

34. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 22. § bevezető 
szövegének a következő módosítását javasolják: 
 

„A kutatás[-]i, a fejlesztési és a technológiai innovációs pályázati rendszerek keretében 
támogatás nyújtható” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/28. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

35. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 23. §-ának a 
következő módosítását javasolják: 
 

„[Középfokú n]Nevelési-oktatási intézményben főállásban, pedagógusi munkakörben 
foglalkoztatott, tudományos fokozattal vagy tudományos címmel rendelkező személyt a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) rendelkezései szerint 
legfeljebb hat hónap fizetés nélküli alkotói szabadság illeti meg, amelynek időtartamára 
ösztöndíjra pályázhat. Az ösztöndíj fedezetét a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból 
kell biztosítani.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12724/10/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

36. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 24 §-ának a 
következő módosítását javasolják: 
 

„A Magyarországon végzett kutatás[-]i, a fejlesztési és technológiai innovációs 
tevékenységhez szükséges magas vagy speciális képzettségű külföldi ösztöndíjasok, illetve 
munkavállalók beáramlásának támogatására pályázati úton közfinanszírozású támogatás 
nyújtható.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/29. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

37. Vargáné Kerékgyártó Ildikó, Németh Erika, Fogarasiné Deák Valéria és 
Juhászné Lévai Katalin képviselők a törvényjavaslat 25. §-ának a következő módosítását 
javasolja:  (a módosító javaslat elfogadása esetén a §-ban bekezdés jelölés nem lesz): 
 

[(1) Költségvetési kutatóhelyen foglalkoztatott közalkalmazott kutató, annak 
munkáltatója, valamint a munkáltatónál végzett kutatás-fejlesztési munka eredményének 
hasznosításában érdekelt vállalkozás megállapodása alapján, a megállapodásban foglalt 
időtartam alatt a közalkalmazott kutató munkáltatója helyett a vállalkozásnál végezhet 
munkát. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásban foglalt időtartamra a közalkalmazott 
kutatót fizetés nélküli szabadság illeti meg.] 

 
„ A munkáltató – amennyiben a kutatónak a kutatás-fejlesztési munka eredménye 

hasznosításában érdekelt vállalkozásnál történő munkavégzéséhez előzetesen hozzájárult [Kjt. 
43. §] – a kutatóval kötött megállapodás alapján a kutató számára fizetés nélküli szabadságot 
engedélyez.”  
 

Indokolás: Lásd a T/12724/12. sz. módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Oktatási biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

38. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 25. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„1) Költségvetési kutatóhelyen foglalkoztatott közalkalmazott kutató, annak 
munkáltatója, valamint a munkáltatónál végzett kutatás[-]i, fejlesztési munka eredményének 
hasznosításában érdekelt vállalkozás megállapodása alapján, a megállapodásban foglalt 
időtartam alatt a közalkalmazott kutató munkáltatója helyett a vállalkozásnál végezhet 
munkát.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/30. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

39. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat VII. fejezet 
címének a következő módosítását javasolják: 
 

„A kutatás[-]t, a fejlesztést és a technológiai innovációt elősegítő szolgáltatások” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/31. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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40. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 26. § (1) 

bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„(1) A kutatás[-], a fejlesztés és technológiai innováció ösztönzési rendszere keretében 
támogatás nyújtható azokra a szolgáltató tevékenységekre, amelyek előmozdítják 

a) technológiai innovációt végző vállalkozások alapítását, működését, tőkeellátását; 
b) a kutatóhelyek és a vállalkozások közötti – hasznosítási célú – kutatás[-]i, fejlesztési 

és technológiai innovációs együttműködést; 
c) a szellemi alkotások jogi védelmét és hasznosítását; 
d) a piaci információkhoz jutással kapcsolatos esélyegyenlőség megvalósulását; 
e) a kutatás[-]t, a fejlesztést, a technológiai innovációt, valamint a hasznosítást segítő 

ismeretek megszerzését, terjesztését; 
f) a kutatás[-]t, a fejlesztést és technológiai innovációt segítő infrastruktúra fejlesztését.” 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/32. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 

41. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 26. § (2) bekezdés 
g) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 

/(2) Az (1) bekezdés szerinti célra irányuló szolgáltató tevékenységek közül – akár az azt 
végző, akár az azt igénybevevő szervezetnek nyújtott – támogatásban részesíthető különösen/ 

 
„g) vállalkozások szakmai szövetségei, konzorciumai keretében végzett tudományos és 

technológiai információszolgáltatás, valamint kutatás[-]i, fejlesztési együttműködésre, 
pályázatokon való részvétel előkészítésére és segítésére irányuló szervezési és közvetítő 
tevékenység.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/33. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

42. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 27. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„(2) A regionális fejlesztési tanácsok gondoskodnak arról, hogy a regionális fejlesztési 
ügynökségek[,] vagy a régióban működő más szervezetek alkalmasak legyenek a regionális 
innovációs funkciók fejlesztésének és az e körbe tartozó tevékenységek koordinálására, 
beleértve a szolgáltatást nyújtó szervezetek hálózatszerű együttműködésének elősegítését is.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/34. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője a Gazdasági biz. ülésén egyetért, 
az Oktatási biz. ülésén nem ért egyet 
 
 

 
 
 

43. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat VIII. fejezet 
címének a következő módosítását javasolják: 
 

„A kutatás[-], a fejlesztés és a technológiai innováció társadalmi megítélésének, 
elfogadottságának és megbecsülésének javítása” 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/35. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

44. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 30. § a) pontjának a 
következő módosítását javasolják: 
 

„A kutatás[-], a fejlesztés és a technológiai innováció társadalmi megítélésének, 
elfogadottságának és megbecsülésének javítása, valamint a természettudományos és műszaki 
pályák vonzerejének növelése érdekében támogatni kell 

 
a) a kutatás[-], a fejlesztési és a technológiai innovációs tevékenységről, annak 

eredményeiről szóló ismeretterjesztő, népszerűsítő, azok előnyös hatásait és esetleges 
kockázatait feltáró tevékenységet, a téves nézetek elleni küzdelmet, a társadalmi ellenőrzést 
elősegítő fórumokat;” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43. és 47. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/36. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

45. Dr. Szabó Zoltán képviselő a törvényjavaslat 30. §-át új e) ponttal javasolja 
kiegészíteni 
 

/A kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció társadalmi megítélésének, 
elfogadottságának és megbecsülésének javítása, valamint a természettudományos és műszaki 
pályák vonzerejének növelése érdekében támogatni kell/ 
 

„ A Kormány a Magyar Köztársaság hírnevét öregbítő, a kutatás-fejlesztés és a 
technológiai  innováció területén kiemelkedő tevékenységet kifejtő természetes személyek és 
azok csoportjai munkájának elismerésére Technológiai Innovációs Díjat (a továbbiakban: Díj) 
alapít, és évente adományoz. A Díj forrása a 2003. évi XC. tv. alapján létrehozott Kutatási és 
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Technológiai Innovációs Alap. A Díjjal kapcsolatos részletes szabályokat a Kormány 
rendeletben határozza meg.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat jogtechnikai pontosítást igényel. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/13. sz. módosító javaslat indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

46. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 33. § (1) 
bekezdésében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 
17/A. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

/(1) A Kt. a következő 17/A. §-sal egészül ki: / 
 
„17/A. § (1) A [középfokú] nevelési-oktatási intézmény tudományos fokozattal vagy 

tudományos címmel rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott pedagógusa hétévenként – 
tudományos kutatáshoz, vagy egyéni tudományos továbbképzésen való részvételhez – 
legfeljebb hat havi fizetés nélküli szabadságot (a továbbiakban: alkotói szabadság) vehet 
igénybe. A hét év számításánál csak a pedagógus munkakörben eltöltött időt lehet figyelembe 
venni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12724/10/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

47. Pósán László és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat A Nemzeti Kutatás-
nyilvántartás Rendszerek szolgáltatandó adatok köre című melléklet 1. pontjának a 
következő módosítását javasolják: 
 

/A Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszernek szolgáltatandó adatok köre/ 
 
„1. a kutatás[-]i, a fejlesztési projekt címe;” 
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Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43 és 44. számú 
pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/11/37. sz. módosító javaslat 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. december 2. 
 
 
 

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 

 
 


