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Az Országgyűlé s
Gazdasági bizottsága

Részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javasla t

Kövér László úr,

az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

А Gazdasági bizottság — а HHSZ. 45. § (5) bekezdése alapján — а tudományos kutatásról ,
fejlesztésről és innovációról szóló T/1768. számú törvényjavaslathoz az alábbi, részletes
vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő :

1 .

	

А bizottság a törvényjavaslat 3. § 6. pontjának а következő módosítását javasolja :

3 . § Е törvény alkalmazásában

6 . kísérleti fejlesztés : а meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb vonatkoz ó
ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, megosztása alkalmazása és felhasználás a
új, módosított vagy javított termék, eljárás vagy szolgáltatás terveinek és szabályaina k
létrehozása 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, terve k
és egyéb dokumentációk	 előállítását	 feltéve, hogy azokat nem kereskedelmi
felhasználásra szánják ;

c) а kereskedelmi felhasználásra nem kerül ő prototípusok elkészítése ;

d) а kereskedelmileg felhasználható prototípusok és kísérleti projektek kifejlesztés e
abban az esetben, haа prototípus szükségszerűen magaа kereskedelmi végtermék, és
előállítása túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag_demonstrációs és hitelesítési célla l
történjen;
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e)а termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti _,gyártása és tesztelése, feltév e
hogy azokat nem lehet felhasználni vа y átalakítani úgy, hogy azok ipari alkalmazásokban
vagy kereskedelmileg hasznosíthatóak legyenek .

А kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azoka szokásos, időszakos vagy
rutinszerű változások, amelyeket termékeken, gyártósorokon, el őállítási eljárásokon, létező
szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, haе változtatások
fejlesztésnek minő sülnek, illetve haе változtatások az adott termék, eljárás, folyamat vag y
szolgáltatás fejlődését is eredményezik,

2.

	

А bizottság a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdésének а következő módosítását javasolja :

(2) А Kormány а kutatás-fejlesztés és innováció közfinanszírozású támogatásával kapcsolato s
feladatokat elsődlegesen а Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a
továbbiakban: NKFI Hivatal) útján látja e1, így biztosítva а kutatás-fejlesztés és innováció
egységes joggyakorlaton alapuló felügyeletét és а rendelkezésre álló források kutatás -
fejlesztésre és innovációra történő hatékony felhasználását . AKormány а kutatás-fejlesztés és
innováció közfinanszírozású támogatását els ődlegesen а Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Alapból (a továbbiakban : NKFI Alap) biztosítja .	 А Kormány által az NKF I
Alapból központilag biztosíto tt személyi jellegű kutatói pályázatok nem foglalják magukbaа
felsőoktatási intézmények doktori iskoláiban doktori képzésben résztvev ők állami ösztöndíját .

3 .

	

А bizottsága törvényjavaslat 5. §-át új (4) bekezdéssel kiegészíteni javasolja :

(4)А KFIstratégia kidolgozása során az NKFI Hivatal – az érintett minisztere k
egyetértésével – az adott szakterületen kutatás -fejlesztési és innovációs tevékenységet végző
egуetemek rektorainak véleményét is kikérheti .

4 .

	

А bizottság a törvényjavaslat 8. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja,
egyidejű leg az azt követő bekezdések számozása értelemszerűen módosul :

(3) Az NKFI Hivatal elnökévé olyan személy nevezhet ő ki, ak i
a) felsőfokú végze ttséggel ,
b) tudományos fokozattal ,
c) kutatóhelyen eltöltött legalább 5ёу szakmai gyakorlattal és
d) kutatóhely vezetőjeként vagy helyettes vezetőjeként szerzett legalább 3ёу szakmai

tapasztalattal

rendelkezik .

5.

	

А bizottság a törvényjavaslat 24. § (1) bekezdését új k) ponttal kiegészíteni javasolja :

24. § (1) Az NKFI Alap terhére finanszírozo tt kutatás-fejlesztési pályázatokhoz а következő
célokra nyújtható támogatás :

k)а szellemi tulajdon védelmére és hasznosítására .
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6. А bizottság a törvényjavaslat 25. § (3) bekezdésének а következő módosítását
javasolja :

(3) А Kollégiumok elnökét és tagjait az NKFI Hivatal elnöke határozott idejű megbízással
kéri fel az adott szakterület meghatározó kutatás-fejlesztési műhelyei javaslatainak
figyelembevételével	 azzal,	 hogy alapkutatásokra vonatkozó pályázatok esetén csa k
tudományos fokozattal rendelkező személy kérhető felа Kollégium tagjának . А szakértő i
csoportok tagjait az NKFI Hivatal az érinte tt Kollégiumok javaslatainak figyelembevételéve l
határozott idejű megbízással kéri fel .

7. А bizottsága törvényjavaslat 28. § k) pontjának а következő módosítását javasolja :

28. § Az NKFI Alap terhére а következő célokra nyújtható innovációs támogatás :

k) а szellemi [alkotások jogi] tulajdon védelmére és hasznosítására ,

8. А bizottság a törvényjavaslat 33. § (1) bekezdésének а következő módosítását
javasolja:

33. § (1) А költségvetési kutatóhelynek és közalapítványnak, valamint az állami és
önkormányzati tulajdonban álló, kutatóhelynek minősülő közhasznú jogállású nonprofit
gazdasági társaságnak szellemitulaj don-kezelési szabályzattal kell rendelkeznie .

9. А bizottság a törvényjavaslat 39. § (1) bekezdését új h) ponttal kiegészíteni javasolja :

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

h)а minősítési eljárás ügyintézési határideje harminc nap .

10. А bizottság a törvényjavaslat 42. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolja :

(2) [Az (1) bekezdés szerinti eljárásban az SZTNH szakértői díjazásra nem tartha t
igényt.]
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INDOKOLÁS

1. Lásd а T/1768/11/1 . számú módosító avaslat indokolását .

2. A javaslata törvényjavaslat indokolására is figyelemmel pontosító rendelkezést tartalmaz .
А felsőoktatási intézmények doktori iskoláiban doktori képzésben résztvev ők а
felsőoktatási intézménnyel fennálló hallgatói jogviszonyuk alapján részesülne k
támogatásban, létszámukat а mindenkori felsőoktatási felvételi eljárás során а hatáskörre l
rendelkező miniszter határozza meg ; а képzésben igénybe vehető állami ösztöndíj
meghatározása а vonatkozó jogszabályban rögzített elvek és szabályok szerint történik .
Előbbiek alapján indokolta doktori képzésében résztvev ők állami ösztöndíjának kivétel i
körben való egyértelmű feltüntetése а törvényjavaslat szövegében .

3. Az egyetemek jelentős része magas színvonalú, nemzetközileg is elismert kutatás i
tevékenységet végez, széles körű ipari és gazdasági kapcsolatrendszerrel rendelkeznek,
így а törvényjavaslatban megfogalmazott cél érdekében szakterületük szerinti körbe n
ésszerű lehet bevonásuk а kutatási, fejlesztési és innovációs stratégia megalkotásába . А
szövegmódosítással az egyetemek szakterületükön úgy vehetnek részt а KFI stratégia
megalkotásában, hogy azzal а miniszteriális feladat- és hatáskörök а vonatkozó
jogszabályoknak megfelel ően érvényesülni tudnak .

4. Az NKFI Hivatal elnökének а kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység területén
biztosított széles körű irányítási jogkörére tekintettel indokolta feladathoz mért szakmai
elvárásokat megfogalmaznia kinevezend ő személlyel szemben . А javaslata felsőfokú
végzettség, tudományos fokozat, kutatóhelyi gyakorlat és vezető i tapasztalat elő írásával
kívánja biztosítania vezető i kinevezéshez szükséges szakmai garanciákat .

5. Lásd а T/1768/11/2 . számú módosító avaslat indokolását .

А módosító javaslat 5 . és 7 . pontjai összefüggenek .

6. Annak biztosítására, hogy bizonyos alapkutatások, felfedez ő kísérletek tudományo s
megalapozottságát valóban а kellő szakértelemmel rendelkező testület ítélje meg ,
indokolt, hogy а döntéshozatalban kollégiumi tagként tudományos fokozattal rendelkez ő
személyek vegyenek részt (az alkalmazott kutatások és az innováció esetén eze n
korlátozás nem indokolt, tekintettel arra, hogy ezen esetekben már а felhasználó i
gazdasági szférának is komoly szerepet kell kapnia) .

7. Lásd а T/1768/11/3 . számú módosító avaslat indokolását .

8. Lásd а T/1768/11/5 . számú módosító avaslat indokolását .

9. Lásd а T/1768/11/4 . számú módosító avaslat indokolását .

10. Lásd а T/1768/10. számú módosító javaslat indokolását .

Budapest, 2014 . november 12 .

Rogán Antal
elnök
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