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(Együtt kezelendő a T/12724/14. számú ajánlással!) 

 
 

Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási 
bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a 
továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), 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/12724/16-28. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 

Molnár Albert képviselő a T/12724/17. számú kapcsolódó módosító javaslatát  
visszavonta, ezért azt a kiegészítő ajánlás nem tartalmazza.  
 
 

1. Pósán László és Kuzma László képviselők - kapcsolódva saját T/12724/9. számú 
módosító javaslatukhoz (a T/12724/14. sz. ajánlás 14. pontja) - a törvényjavaslat 5. §-át a 
következő (2) bekezdéssel javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a 
további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 
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/(1) A Kormány / 
 
„(2) a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapban rendelkezésre álló források nyílt 

pályázati rendszeren kívül is biztosítható támogatás, amennyiben az 
 
a) államközi együttműködési megállapodás keretében megvalósuló kutatási, fejlesztési, 

illetve technológiai innovációs célokat szolgál, 
 
b) a TTI stratégia keretében kiemelt nemzeti kutatási, fejlesztési, illetve technológiai 

innovációt valósít meg, 
 
c) a TTI stratégiával összhangban álló kiemelt nemzeti kutatási, fejlesztési, illetve 

technológiai innováció megvalósítását szolgáló kutatóhely létesítésére teremt fedezetet, és 
 
erről országgyűlési határozat, kormányrendelet vagy kormányhatározat rendelkezik.” 

 
Indokolás: Lásd a T/12724/24. sz. kapcsolódó módosító 

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

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2. Pósán László és Kuzma László képviselők - kapcsolódva saját T/12724/11/12. 
számú módosító javaslatukhoz (a T/12724/14. sz. ajánlás 17. pontja) - a törvényjavaslat 6. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„(1) A miniszterek, valamint a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Felsőoktatási 
Tudományos Tanács feladatkörükben – a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnökével 
együttműködve - részt vesznek a kormányzati TTI stratégia és megvalósításának 
eszközrendszere kidolgozásában, valamint érvényesítésében.” 
 

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

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

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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3. Pósán László és Kuzma László képviselők - kapcsolódva saját T/12724/11/14. 
számú módosító javaslatukhoz (a T/12724/14. sz. ajánlás 19. pontja) - a törvényjavaslat 7. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják:  

 
„(2) A Kormány a TTI stratégia megvalósítása keretében [külön jogszabályban 

meghatározott] pályázati rendszerben támogatja az alapkutatást.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12724/21. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja

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

 
 
 

4. Pósán László és Kuzma László képviselők - kapcsolódva saját T/12724/11/14. 
számú módosító javaslatukhoz (a T/12724/14. sz. ajánlás 19. pontja) - a törvényjavaslat 7. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják:  

 
„(2) A Kormány a TTI stratégia megvalósítása keretében külön jogszabályban 

meghatározott pályázati rendszerben az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram 
keretében támogatja az alapkutatást.” 
 

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

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

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5. Pósán László és Kuzma László képviselők - kapcsolódva saját T/12724/11/14. 
számú módosító javaslatukhoz (a T/12724/14. sz. ajánlás 19. pontja) - a törvényjavaslat 7. § (3) 
bekezdés b) pontjának az elhagyását javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a 
további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 

 
„(3) A Kormány a TTI stratégiából fakadó hasznosítási célok megvalósítása érdekében 

pályázati úton közfinanszírozású támogatást nyújt, különösen 
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a) kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek előkészítéséhez és 
megvalósításához; 

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

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

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

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

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6. Dr. Jánosi György képviselő – kapcsolódva Pósán László és Kuzma László 
képviselők T/12724/11/24. számú módosító javaslatához (a T/12724/14. sz. ajánlás 30. pontja) - 
a törvényjavaslat 18. § (4), (6) bekezdésének a következő módosítását, valamint a (7) bekezdés 
elhagyását javasolja: 
 

„(4) A szabályzatot a költségvetési szerv vezetője [(át nem ruházható hatáskörben)], 
közalapítvány esetében a kezelő szerv (szervezet), közhasznú társaság esetében a legfőbb szerv 
hagyja jóvá [azzal, hogy a Kormány rendeletében meghatározott körben az arra jogosultak 
egyetértési jogot gyakorolnak]. A jóváhagyásra jogosult ezt a hatáskörét nem ruházhatja át. 

 
(6) A hasznosító vállalkozásban történő részesedés-szerzést, a részesedés megszüntetését 

vagy mértéke csökkentését – az (1) bekezdés szerinti szabályzattal összhangban – a költségvetési 
szerv vezetője [(át nem ruházható hatáskörben)], közalapítvány esetében a kezelő szerv 
(szervezet), közhasznú társaság esetében a legfőbb szerv hagyja jóvá. [a Kormány rendeletében 
meghatározott feltételekkel] A jóváhagyásra jogosult ezt a hatáskörét nem ruházhatja át.

 
[(7) A szellemi alkotás értékének meghatározására vonatkozó eljárást, a nem 

pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának részletes feltételeit, valamint a (hasznosító 
vállalkozásban való) tulajdon megszüntetése vagy mértéke csökkentésének feltételeit a 
Kormány rendeletben szabályozza.]” 
 

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

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

- az Alkotmányügyi biz. támogatja  
- a Gazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője az Oktatási és az Alkotmányügyi biz. 
ülésén egyetért, a Gazdasági biz. ülésén nem ért egyet
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7. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 19. §-ának a következő módosítását 

javasolja: 
 

„19. § 
 

[(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 [– kormányrendeletben meghatározott feltételekkel -] gazdasági 
társaság (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)](3) 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)](5) 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 
szüntetheti meg vagy csökkentheti. [Kormányrendelet további feltételeket is meghatározhat e 
körben.]  

 
[(9)](8) 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, illetve gazdálkodó szervezetben történő részesedésszerzése esetén is, továbbá 
mindazon esetekben, amikor a hasznosító vállalkozás közvetett részesedésével működő 
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gazdálkodó szervezet alapít gazdálkodó szervezetet vagy szerez gazdálkodó szervezetben 
részesedést. 

 
(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.] Hasznosító vállalkozás az 
(1) bekezdés szerinti szellemi alkotást nem apportálhatja.” 
 

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

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

8. Pósán László és Kuzma László képviselők - kapcsolódva saját T/12724/11/28. 
számú módosító javaslatukhoz (a T/12724/14. sz. ajánlás 34. pontja) - a törvényjavaslat 22. § a) 
és b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/A kutatás-fejlesztési és a technológiai innovációs pályázati rendszerek keretében 
támogatás nyújtható/ 

 
„a) a [közép]köz- és felsőfokú oktatásban, valamint a felnőttképzésben részt vevők 

műszaki és tudományos ismereteinek fejlesztésére, tehetséggondozására a kutatói pálya iránti 
érdeklődés előmozdítása érdekében; 

 
b) a [középiskolai] közoktatásban dolgozó tanárok akkreditált tudományos 

továbbképzésére;” 
 

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

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

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

9. Molnár Albert képviselő - kapcsolódva Pósán László és Kuzma László képviselők 
T/12724/10/1. számú módosító javaslatához (a T/12724/14. sz. ajánlás 35. pontja) - a 
törvényjavaslat 23. §-ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a 
további §-ok számozása értelemszerűen változik): 



 7

 
„[Középfokú 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/12724/19. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

10. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 32. §-ában az államháztartás 
alrendszereiből nyújtott támogatás, ideértve az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 94. § (4) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása 
értelemszerűen változik): 
 

/Az Áht. 94. §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:/ 
 
(1)„(4) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a központi költségvetésben 

jóváhagyott fejezeti kezelésű előirányzatokból, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs 
Alapból államháztartáson kívüli szervezetek részére   

a) címzetten külön-külön megtervezett, vagy  
b) közösen szereplő és jogszabályban meghatározott eljárásrend szerint, pályázat útján 

odaítélt, vagy  
c) a Kormány rendeletében meghatározott értékhatárt el nem érő támogatásokra. 
 
(2) Az Áht. 95. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglaltak a kutatás-fejlesztésről és technológiai 

innovációról szóló 2004. évi ... törvény szerinti hasznosító vállalkozás létrehozása, illetve 
gazdasági társaságban e célból tagsági jogviszony létesítése vagy részesedés szerzése esetében 
nem irányadók.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/12724/27. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

11. Molnár Albert képviselő – kapcsolódva dr. Szabó Zoltán képviselő a T/12724/13. 
számú módosító javaslatához (a T/12724/14. sz. ajánlás 45. pontja) - a törvényjavaslatot a 
következő 34. §-al javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok 
számozása értelemszerűen változik): 
 

„34. § 
 

(1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 10. § 
(1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) Az Alap feletti rendelkezési jogot a gazdasági és közlekedési miniszter gyakorolja, 

és felelős annak felhasználásáért. 
 
(2) A a gazdasági és közlekedési miniszter rendelkezési jogát a (3) bekezdésben 

meghatározott feladatkörben a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnökére ruházhatja 
át." 

 
 
(2) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 10. § (3) 

bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 
/(3) Az Alap működtetésével kapcsolatos feladatok körében a Nemzeti Kutatási és 

Technológiai Hivatal elnöke:/ 
 
„a) javaslatot tesz a a gazdasági és közlekedési miniszternek az Alappal kapcsolatos, 

valamint egyéb, a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatására vonatkozó 
jogszabályok tartalmára;" 

 
 
(3) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 11. § (2) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A Tanács legfeljebb tizenöt tagú testület. A Tanács tagjait a gazdasági és 

közlekedési miniszter javaslatára a miniszterelnök bízza meg legfeljebb öt évre. A Tanács 
tagjainak többségét a gazdaság és a tudomány nem kormányzati képviselői alkotják."" 
 

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

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

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

12. Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 34. § (1) bekezdés f) pontjának az 
elhagyását javasolja: 
 

/(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:/ 
 
[f) a szellemi alkotás értékének meghatározására vonatkozó eljárást, a nem 

pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának részletes feltételeit, valamint a költségvetési 
kutatóhely (hasznosító vállalkozásban birtokolt) tulajdoni részesedése megszüntetésének 
vagy mértéke csökkentésének feltételeit.] 
 

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

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. december 9. 
 
 
 

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

bizottság elnöke 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmány- és igazságügyi 

bizottság elnöke 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési és pénzügyi 

 bizottság elnöke 
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