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Módosító javaslat!
Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes
adótörvények módosításáról szóló T/3892 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot
nyújtjuk be :

A törvényjavaslat 280.§-ához (Kutv. 10.§ (3) bekezdése)

280. § A Kutv . 10 . §-a (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

/Az Alap működtetésével kapcsolatos feladatok körében a kutatás fejlesztésért és technológiai
innovációért felelős szerv:/

„d) [a miniszter 10. (1) bekezdésben foglalt felelősségét nem érintve megállapítja az
Alap pénzeszközeiből a miniszter által kialakított kereteken betű i az egyes projektek
támogatását, és egyben gyakorolja a kötelezettségvállalás, a szerződéskötés és az
utalványozás jogát] dönt az Alap pénzeszközeinek felhasználásáról ;”

Indokolá s

Ellentmondásos helyzetet teremt az, hogy a kutatásfejlesztésért felel ős szerv vezetője átruházott
hatáskörben felel a Kutv . 10. § (3) a)-h) pontok között az Alappal kapcsolatos
jogszabályalkotásért, a gazdálkodásért, miközben nincs a pénzeszközök felhasználás a
tekintetében döntési joga. Az Alapról szóló törvény korábban ilyen ellentmondást ne m
tartalmazott, ezért célszerű lenne az eredeti törvényi állapot helyreállítása, amivel világosa n
elkülönülnének a jogok és a felelősségek is: a miniszter az Alap tervezése és felhasználása sorá n
stratégiai szinten gyakorolja rendelkezési jogát, amikor az egyes tevékenység-típusok, illetv e
programok (pályázatok) közötti forrás-allokációt jóváhagyja. A programokon (pályázatokon)
belül a konkrét projektekről az NKTH és az Alap közreműködő szervezetei rendelkeznek
részletes információkkal, így – a szubszidiaritás elvének megfelel ően – a bíráló bizottságok
javaslatát figyelembe véve, az NKTH elnöke dönt a konkrét projektekrő l .

Budapest, 2007 . október 15 .
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