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A Házszabály 94 . § 102. § (1) bekezdése alapján A kutatás-fejlesztésről és a
technológiai innovációról szóló T/l2724 .számú törvényjavaslathoz következő

módosító javaslatot

terjesztem elő .

A törvényjavaslat 19. §-a az alábbiak szerint változik :

[(1) Ha költségvetési szerv hasznosító vállalkozást kíván alapítani, abban tagsági
(részvényesi) jogviszonyt létesíteni, illetve részesedést szerezni, akkor az Áht. 95. §-ában
foglaltakat az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy a részesedés
(tulajdon) mértéke az Áht. 95. §-ának (1) bekezdésében foglaltnál kisebb is lehet .]
[(2)] (1) Ha költségvetési szerv szellemi alkotás jogosultja, a szellemi alkotást nem pénzbeli
hozzájárulásként [- kormányrendeletbe

	

. .

	

• .r • .

	

ars sag
(hasznosító vállalkozás) tulajdonába adhatja (apportálhatja) .
[(3)] (2) A költségvetési szerv akkor válik jogosulttá a (2) bekezdés szerinti tulajdonba adásra,
amennyiben rendelkezik a 18. § szerinti szabályzattal .
[(4)] L3) Hasznosító vállalkozás - amennyiben határozott időre alapítják - három évnél
rövidebb időre nem hozható létre . Költségvetési szerv olyan határozott időre létrejött
vállalkozásban, amelynek a létesítő okiratában meghatározott megszűnési időpontig a
tervezett belépéstől, illetve részesedésszerzéstől számított három évnél kevesebb van hátra,
tagsági jogviszonyt nem létesíthet, illetve részesedést nem szerezhet .
[(5)] (4) A költségvetési szerv felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának
mértékét, az osztalékból való részesedése pedig nem lehet annál kisebb arányú .
[(6)] () Költségvetési szerv hasznosító vállalkozásba pénzbeli hozzájárulást csak akkor
teljesíthet, ha az egy naptári évben összesen teljesített pénzbeli hozzájárulások összege nem
haladja meg a költségvetési szerv előző évi költségvetési beszámolójában kimutatott
vállalkozási tevékenység eredményének ötven százalékát . Ez a korlátozás nem vonatkozik a
20. § szerinti támogatásra .
[(7)] (6) A hasznosító vállalkozás létesítő okirata nem írhat elő pótbefizetési kötelezettséget a
résztvevő költségvetési szerv terhére .
[(8)] (7~ A költségvetési szerv a hasznosító vállalkozásban fennálló tagsági viszonyát, illetve
részesedését csak az azt megtestesítő vagyoni jogok értékének könyvvizsgáló általi
megállapítását követően, és legalább a megállapított értéken történő visszterhes átruházással
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szüntetheti meg vagy csökkentheti . [Kormányrendelet további feltételeket is
meghatározhat e körben.]
((9)J j8) A költségvetési szerv évente jelentést készít felügyeleti szerve részére arról, hogy az
általa alapított, vagy részvételével működő hasznosító vállalkozásokban hogyan valósultak
meg a hasznosítási célok .
(9) A (4) és 6) bekezdés értelemszerűen irányadó a költségvetési szerv által létrehozott vagy
részesedésével működő hasznosító vállalkozás általi további gazdálkodó szervezet alapítása i
illetve gazdálkodó szervezetben történő részesedésszerezése esetén is, továbbá mindazon
esetekben, amikor a hasznosító vállalkozás közvetett vagy közvetlen részesedésével működő
azdálkodó szervezet ala ít • azdálkodó szervezetet va • szerez azdálkodó szervezetben

részesedést .
(10) Hasznosító vállalkozás az (1) bekezdés szerinti szellemi alkotást nem apportálhatja .
[(10) A 18-19. §-ban, illetve a Kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott
rendeletében meghatározott kötelezettségei tekintetében a költségvetési szerv
közalkalmazottaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 . évi XXXIII. törvény
kártérítési felelősségre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.]

Indokolás

A módosító javaslat a költségvetési kutatóhelyek szellemi alkotásait az üzleti szférában
hasznosító vállalkozások alapításának szabályozását a törvényjavaslat egészének szellemében
kívánja rendezni . A törvényjavaslat kielégítő részletességgel előírja a hasznosító
vállalkozások alapításának feltételeit. A törvényjavaslatban szabályozott szellemitulajdon-
kezelési szabályzat, a költségvetési intézmények vezetőinek általános felelőssége, a
továbbtársulás tiltása helyett annak ésszerű korlátozása és a szellemi alkotás további
apportjának kizárása, továbbá a hasznosító vállalkozásokról a felügyeleti szerv részére történő
évenkénti beszámolás e tekintetben elegendő biztosítékot jelent a köztulajdon védelme
érdekében. Az alapítás, a részvétel és a működés feltételeit kormányrendeletben tovább
korlátozni nem indokolt .

Budapest, 2004 . december 8 .
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