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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság), megvitatta a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 
szóló, T/12724/31. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott 
T12724/32. számú zárószavazás előtti módosító javaslatokat. 
 
 
 Megjegyzés: Az egységes javaslat 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 az egységes javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak az egységes 
javaslat 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. 
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 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. 

 
 

1. Az Előterjesztő képviselője az egységes javaslat 8. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 

„Az államháztartás [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.” 
 

Indokolás: Lásd a T/12724/32/1. sz. kapcsolódó módosító javaslat  
indokolását. 

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

2. Az Előterjesztő képviselője az egységes javaslat 33. § (2) bekezdésében az Áht. 95. 
§ (7) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/(2) Az Áht. 95. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
„(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglaltak a kutatás-fejlesztésről és a technológiai 

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

Indokolás: Lásd a T/12724/32/2. sz. kapcsolódó módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
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Dr. Vastagh Pál s.k., 
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