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A Házszabály 107. § (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2006 . évi

költségvetéséről szóló T/17700. számú - törvényjavaslat zárószavazásra bocsátandó egységes

javaslatához a következő

zárószavazás előtti módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 103 . paragrufusát törölni javaslom :

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény módosítása
103. §

(1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló - a 2004. évi CXXXV.
törvénnyel módosított - 2003 . évi XC. törvény (a továbbiakban : KTIA tv.) 8. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép :
„8. § (1) Az Alap pénzeszközeit a pályázati úton kiválasztott kedvezményezettek a
következő jogcímeken használhatják fel :
a) a kutatás-fejlesztés kiadásainak, a kutatás-fejlesztési eredmények hasznosításának
fedezetéül, valamint új tudományos és technológiai eredmények alkalmazásának
elterjesztésére, beleértve az országos kutatási-fejlesztési programok, projektek
finanszírozását ;
b) a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció infrastrukturális feltételeinek
fejlesztésére, beleértve a nemzetközi kutatási-fejlesztési hálózatokhoz, infrastruktúrához
való kapcsolódás megteremtésében és működtetésében történő részvételt, összhangban a
Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségvállalásaival ;
c) a kutatás-fejlesztést és a technológiai innovációt erősítő szolgáltatások, innovációs
hídképző és hálózatépítő tevékenységek támogatására, beleértve konferenciák
tartásának, szakkiállítások rendezésének, kiadványok készítésének költségeit ;
d) a technológiai innováció ösztönzésére a régiókban és a kistérségekben ; a régiók és a
kistérségek innovációs képességének növelésére és innovációs forrásainak támogatására ;
e) a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködés támogatására, beleértve a
nemzetközi pályázatoknál érvényesülő utófinanszírozással összefüggő likviditási
problémák áthidalásának támogatását ;
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f) kutató-fejlesztő munkahelyek létrehozására, a kutatás és a technológiai innováció
emberi erőforrásainak fejlesztésére, a kutatói utánpótlás és képzés, tehetséggondozás, a
kutatói, oktatói továbbképzés támogatására; a kutatók-fejlesztők hazai és nemzetközi
mobilitásának, tapasztalatcseréjének, valamint az elismert hazatérő kutatók
magyarországi szakmai beilleszkedésének támogatására ;
g) a hazai és külföldi tudományos és technológiai ismeretek megszerzésére, azok
gyakorlati alkalmazására .
(2) Az Alap pénzeszközei felhasználhatók továbbá külön jogszabályban, nemzetközi
szerződésben meghatározottak szerint különösen :
a) a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása keretében a kutatással, fejlesztéssel és
innovációval foglalkozó intézkedések hazai társfinanszírozására ;
b) a tudás- és technológia-intenzív kis- és középvállalkozásokba befektető kockázati
tőkealapokban történő részvétel révén ;
c) a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésből adódó feladatokra ;
d) a tudományos kutatás és a technológiai innováció szakpolitikai megalapozását
szolgáló műszaki, közgazdasági, társadalomtudományi elemzések, tanulmányok,
koncepciók készítésére ;
e) az innovációs tevékenységgel közvetlenül összefüggő konferenciák szervezésére,
szakkiállítások rendezésére, kiadványok, szakkönyvek készítésére, információs- és
könyvtárak fejlesztésére, innováció-ösztönzési célú díjakhoz történő hozzájárulásra ;
f) a társadalomtudományi kutatások támogatására .
(3) Az Alapból támogatás nyílt pályázati rendszerben nyerhető el . Pályázaton kívüli
támogatás nyújtására, beleértve a (2) bekezdésben más jogszabályból, illetve nemzetközi
szerződésből fakadó kötelezettségeket és támogatásokat - a fejlesztési célú beruházások
kivételével - az Alap céljaival és felhasználásának jogcímeivel összhangban, a Kutatási
és Technológiai Innovációs Tanács jóváhagyásával, az Alap tárgyévi kiadási
előirányzatának 3%-át meg nem haladó mértékben kerülhet sor .
(4) Az Alapból nyújtott támogatások igénybevételének feltételeiről a kedvezményezettel
szerződésben kell megállapodni .
(5) A pályázaton kívüli támogatások (3) bekezdésben meghatározott mértékén felül az
Alapból biztosítani kell a TéT attaséi hálózat, a Tudomány-, Technológiapolitikai és
Versenyképességi Tanácsadó Testület, a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium,
valamint a Tudomány és Technológiapolitikai Titkárság működésének költségeit,
feladataik ellátásához szükséges forrásokat.
(6) 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 Kutatási és Technológiai Hivatalnál az Alap
működtetésével kapcsolatos - költségeket az Alap finanszírozza. Az Alap kezelésével
kapcsolatos költségek nem haladhatják meg az Alap tárgyévi kiadási előirányzatának
3,3 %-át.
(7) Az Alap tárgyévi kiadási előirányzatának 25%-át regionális innovációs célokra kell
felhasználni. Ezen pénzeszközöknek az Alap jogcímeivel és a régiók innovációs
stratégiájával összhangban lévő felhasználási céljaira a regionális fejlesztési tanácsok
tesznek javaslatot, és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke útján terjest-tik
a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács elé. A regionális innovációs célokra
fordítandó összegből a költségvetési törvényben régiónként meghatározott keretek
felhasználásáról - a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsnak a 11 . § (3) bekezdés



szerinti egyetértésével kialakított decentralizált pályázati rendszerben - a regionális
fejlesztési tanácsok döntenek .
(S) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti kutatói tehetséggondozás, kutatói, oktatói
továbbképzés, továbbá a (2) bekezdés f) pontjában, valamint az (5) bekezdésben
meghatározott jogcímek, feladatok éves támogatására együttesen a 2 . § b) pontja szerinti
tárgyévi központi költségvetési támogatás 6%-át meg nem haladó mértékben kerülhet
sor."
(2) A KT1A tv. 12. §-a a következő f) ponttal egészül ki :
/E törvény alkalmazásában/
„f) TéT : tudomány- és technológiapolitika."
(3) A KT1A tv. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(3) A 7. §-ban előírt kötelezettséget először a 2007 . évi költségvetési törvényben kell
érvényesíteni ."j

Indokolás

Indokolatlan az alap felhasználásának szabályozása a költségvetési törvényben .

Budapest, 2005 . decembrer 16 .

Pánczél Károly
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