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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Módosító javaslat

Dr. Kövér László úr
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 40. §-ának (1)
bekezdése alapján a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló T/1768.
számú törvényjavaslathoz a kővetkező

módosító javaslato t

terjesztem elő .

1. A törvényjavaslat 3 . §-ának 6. pontja a kővetkezők szerint módosul :

„6. kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó
ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, megosztása és felhasználása új, módosítot t
vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások terveinek és szabályainak létrehozás a
vagy megtervezése céljából .	 Kísérleti fejlesztésnek minősülhetnek :

a) az új termékek, eljárások és szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és
dokumentálását célzó tevékenységek;

b) olyan tevékenységek, amelyek magukban foglalják tervezetek, tervrajzok, tervek és egyéb
dokumentációk előállítását is, feltéve, hogy azokat nem kereskedelmi felhasználásra szánják ;

c) a kereskedelmi felhasználásra nem kerülő prototípusok elkészítése
d) a kereskedelmileg felhasználható prototípusok és kísérleti projektek kifejlesztése abban az

esetben ha a • rototí s us szűksé zerűen ma _ a a kereskedelmi vé erniék és el őállítása
túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen;

e) a termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti gyártása és tesztelése, feltéve hogy azoka t
nem lehet felhasználni vagy átalakítani úgy, hogy azok ipari alkalmazásokban vag y
kereskedelmileg hasznosíthatóak legyenek.
A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos, időszakos vagy
rutinszerű változtatások, amelyeket termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, létező
szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lév ő műveleteken végeznek, ha e változtatások
fejlesztésnek minősülnek, illetve ha e változtatások az adott termék, eljárás, folyamat vag y
szolgáltatás fejlődését is eredményezik,”
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2. A törvényjavaslat 24. §-ának (1) bekezdése a következ ő k) ponttal egészűl ki:

(24. § (1) Az NKFI Alap terhére finanszírozott kutatás-fejlesztési pályázatokhoz a következő
célokra nyújtható támogatás :)

„k) a szellemi tulajdon védelmére és hasznosítására . ”

3. A törvényjavaslat 28 . §-ának k) pontja a következők szerint módosul:

(28. ' Az NKFIAlap terhére a következő célokra nyújtható innovációs támogatás)

„k) a szellemi [alkotások] tulajdon [jogi] védelmére és hasznosítására,”

4. A törvényjavaslat 39. §-ának (1) bekezdése a kővetkező h) ponttal egészű l ki :

(39. " (1) Az SZTNH e fejezetben szabályozott eljárására a közigazgatási hatósági eljárás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban : Ket) rendelkezéseit a
következő eltérésekkel kell alkalmazni:)

h) a minősítési eljárás ügyintézési határideje harminc nap ."

5. A törvényjavaslat 33 . §-ának (1) bekezdése a következők szerint módosul :

„33. (1) A költségvetési kutatóhelynek és közalapítványnak, valamint az állami é s
önkormányzati tulajdonban álló, kutatóhelynek min ősülő közhasznú jogállású nonprofit
gazdasá társaságnak szellemitulajdon-kezelési szabályzattal kell rendelkeznie .”

INDOKOLÁ S

1 . A kutatás-fejlesztési tevékenységek ösztönz ő rendszerének stratégiai felülvizsgálata
keretében a kutatás-fejlesztési adókedvezmények igénybevételét jellemz ő bizonytalanság,
illetve az adóelkerülés mértékének csökkentése érdekében 2011 végén döntés született a z
adózási kérdéseket érintő kutatás-fejlesztési fogalmak jogszabályi egységesítésér ő l, valamint a
K+F tevékenységet végző adózók ezen tevékenységére vonatkozó hatósági minősítési rendszer
bevezetéséről . Egyidejűleg újraszabályozásra kerültek a kutatás-fejlesztésről és a technológiai
innovációról szóló 2004 . évi CXXXIV. törvényben (a továbbiakban: innovációs törvény) a
legfontosabb kutatás-fejlesztési fogalmak .

A fogalom-meghatározások további értelmezése, a minősítési eljárás jobb megismertetése ,
valamint a kutatás-fejlesztést végző vállalatok és kutatóhelyek tájékoztatása érdekében a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) 2012 . szeptember 24-én kiadta a kutatás-
fejlesztési minősítési eljárás módszertani útmutatóját, amely 2013 novemberében tovább i
kiegészítésre került . Mindezzel — figyelembe véve az elmúlt több mint két és fél év gyakorlati
tapasztalatait is — sikerült az egyes fogalmak értelmezéséből eredő problémákat mérsékelni ,
illetve erősíteni a kiszámíthatóságot és jogbiztonságot .

Mindezen eredményekhez képest a tervezet újra kívánja definiálni a kísérleti fejleszté s
fogalmát, törölve a definícióból azokat az elemeket, amelyek nagyban segítik a fogalom a
pontos értelmezését . A definícióban lévő felsorolás segítette a fogalom alá tartozó
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tevékenységek pozitív meghatározását, míg utolsó mondata a definíción túlmutató
tevékenységeket zárta ki egyértelműen. Az SZTNH által kiadott és korábban már hivatkozott
módszertani útmutató és az ez alapján kialakított gyakorlat ellenében érdemi szakmai kifogáso k
nem merültek fel . Ugyanakkor a kísérleti fejlesztés fogalmának ilyen módon történő
megváltoztatása a jogbiztonság ellenében hathat, és alkalmas arra, hogy ismételte n
elbizonytalanítsa a jogalkalmazókat. A kísérleti fejlesztés fogalma ilyen módon parttalann á
válna, és gyakorlatilag minden ismeretszerzési tevékenység ebbe a kategóriába kerülhetne ,
amely alapvetően ellentétes lenne azzal a senki által nem vitatott célkitűzéssel, hogy csak a
valódi kutatás-fejlesztési tevékenység részesüljön állami támogatásban . Minderre tekintettel
javasoljuk az innovációs törvény jelenleg hatályos szövegének megtartását .

2 . és 3 .A tervezet az NKFI Alap terhére innovációs támogatásként elnyert pénzeszközök
felhasználása tekintetében a szellemi tulajdon védelmét önálló jogcímként nevesíti .
Figyelemmel arra, hogy a szellemi tulajdon védelmét érint ő kérdések nem csupán az innovációs
tevékenységhez kapcsolódnak, hanem már a kutatás-fejlesztési feladatok megvalósítása során
is gondoskodni kell a létrehozott kutatási eredmények megfelel ő oltalmáról, ezért ugyanezen
jogcím beiktatása indokolt a kutatás-fejlesztési támogatások részletes szabályai közé is . A
módosítási javaslat egyidej űleg pontosítja a jogcím megnevezését is .

4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 . évi CXL.
törvény (Ket.) 2014. január 1-jén hatályba lépett módosításával az addigi általános 30 napos
űgyintézési határidő – amely az SZTNH által végzett minősítési eljárásban is irányadó volt —
21 napra módosult. Tekintettel arra, hogy a minősítési kérelmek elbírálása során rendszerint
összetett kutatás-fejlesztési projekteket kell megvizsgálni és összevetni a tudomány és a
technika mindenkori állásával, a szakmailag megalapozott határozatok meghozatalához a
jelentősen lerövidített határidő az elmúlt időszak tapasztalatai alapján gyakran nem bizonyul t
elegendőnek. Az SZTNH számos alkalommal kényszerült az ügyintézési határid őt a Ket . 33 . *-
ának (7) bekezdése alapján meghosszabbítani, noha ezt a kisegítő szabályt alapvetően a
kivételesen indokolt esetek tekintetében lehet csak alkalmazni . Mindezek figyelembevételével
indokolt az ügyintézési határidő t a korábbi szabályozás szerinti 30 napban rögzíteni.

5. A módosítás a jelenleg hatályos kutatásról, fejlesztésrő l és technológiai innovációról szóló
2004. évi CXXXIV. törvény szerinti „közhasznú társaság” fogalmának pontosítása, a z
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek m űködéséről és
támogatásáról szóló 2011 . évi CLXXV. törvénnyel összhangban.

Fidesz

Budapest, 2014. november 6.
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