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A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló, T/1498. számú törvényjavaslat költségvetési
előirányzataihoz - a Házszabály 102. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

kapcsolódó módosító javaslato t

(T/1498/392. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

A törvényjavaslat 2011 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés) - a túloldali részletezés

szerinti — növelését illetve csökkentését javasolom :



Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XXXIII Magyar Tudományos Akadémi a

13 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelő irányzato k

6 Lendület Program [887,5] +202,4 1089, 9

1 M űködési költségvetés

1 Személyi juttatások [375,0] +160,0 5350

14192 Munkaadókat terhelő járulékok [99,5] +42, 4

XLII . A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2 Fogyasztáshoz kapcsolt adó k

1 Általános forgalmi adó [2 498 300,0] +202,4 2 498 502,4

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz

kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A

részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.



Indokolá s

A Magyar Tudományos Akadémia 2007-2008 . évi munkájáról és a magyar tudomány általános helyzetérő l szóló
beszámoló elfogadásakor az Országgy űlés egyetértett azzal, hogy a K+F+I infrastruktúra elavult, és a szektor
irányítási nehézségekkel is küzd; egyidejű leg a magasan képzett kutatók jelentős hiánya várható, ami gátolja a
tudás-intenzív tevékenység széles körben való elterjesztését, tehát negatívan hat a gazdasági fejl ődésre . Az
innovációs rendszer megújításához a verseny és a kiszámíthatóság egyensúlyában kell megteremteni a z
intézményes feltételeit annak, hogy a kutatói pálya vonzóvá váljék .

A Magyar Tudományos Akadémia által 2009. évben létrehozott Lendület Program célja – figyelemmel a fentiekre
is – nemzetközileg is elismert, kiemelkedő tudományos teljesítményt felmutató tehetséges fiatal kutatók
hazahozatala, előrelépési lehetőségeinek bővítése, elvándorlásuk megállítása, egyidej űleg az akadémiai
kutatóhálózat versenyképességének növelése . A nagysikerű pályázati modellben a nyertesek akadémia i
kutatóintézetekben alapíthatnak önálló kutatócsoportokat nemzetközi viszonylatban is ígéretes kutatás i
programokra, amelyhez további külföldi és hazai kutatás-finanszírozási forrásokat is szükséges elnyerniük . A
Lendület Program céljainak megvalósítása érdekében a T/1498 . sz . törvényjavaslat 887,5 millió Ft . támogatás t
biztosít a működési és felhalmozási költségvetésre .

Jelen módosító javaslat az előirányzott támogatást magasabb összegben határozná meg tekintettel az alábbiakra .

Az Akadémia hazánk gazdasági versenyképességét javító kiemelt területként tekint a kutatásra és látványo s
eredményeket hozó pályázati modellként a Lendület Programra, amelynek továbbfejlesztését, valamint a
magyarországi felsőoktatási intézményekre történő kiterjesztését javasolja az előterjesztő annak érdekében, hog y
minél több, a tudományos kutatást kiemelkedő szakmai színvonalon végz ő kutatócsoport létesüljön akadémiai-
egyetemi részvétellel . Különösen fontos ez azon okból, hogy – amint az a jelzett országgy ű lési beszámol ó
elfogadásakor is megállapításra került – a fels őoktatás részére nyújtott kutatás-fejlesztési támogatások az akadémia i
kutatócsoportok esetén hasznosultak a legjobban . A többlettámogatási igényt erősíti továbbá a Lendület Program
nemzetközi elismertsége és népszer űsége .

Fentiek alapján kéri az előterjesztő a Magyar Tudományos Akadémia Lendület Programjára el ő irányzott
költségvetési támogatás összegének megemelését .

Budapest, 2010 . november 26 .

dr. Pósán László
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