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Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 40. § (1)
bekezdése alapján „az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó
törvények módosításáról” szóló T/10092. számú törvényjavaslathoz (a továbbiakban:
törvényjavaslat) az alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő .

A törvényjavaslat 1 . §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) E törvényt – az alkalmazott kiválasztási eljárástól függetlenül – nem kell alkalmazni a
tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI . törvényben (a
továbbiakban : KFItv.) meghatározott, továbbá a KFItv . alapján kötött megállapodásban
foglalt, kutatás-fejlesztési és innovációs projektekkel kapcsolatos, 	 illetve támogatási
kérelmekre vonatkozó értékelési feladatokra és eljárásokra . ”

INDOKOLÁ S

A módosító indítvány azt a célt szolgálja, hogy a 2014-2020-as programozási id őszakot érintő
új projektértékelési rendszer összhangban legyen a tudományos kutatásról, fejlesztésről és
innovációról szóló 2014 . évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) vonatkozó
rendelkezéseivel .

A KFItv. szerint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban : NKF I
Hivatal) a kutatás-fejlesztési programok és pályázatok koncepciójának kialakításához, a
programok és pályázatok, valamint a beszámolók értékeléséhez a KFItv . szerinti szakterületi
kollégiumokat, Innovációs Testületet és szakért ői csoportokat hoz létre, továbbá anonim
szakértőket kér fel az értékelési feladatokhoz .

A KFItv. indokolása rögzíti azt a határozott jogalkotói szándékot, hogy „A kutatás-fejlesztési
pályázati folyamatban – a transzparencia és a széles körű szakmai részvétel biztosítása
érdekében – a törvény szerinti, feladatukat megbízás alapján felkért (nem kormánytisztvisel ő
tagokból álló) testületek és szakértői csoportok vesznek részt, szükség szerint anoni m
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szakértők részvételével. A bírálat, értékelés olyan rendkívül specifikus szakmai tudást igényl ő
feladat, hogy ezen szakértői tevékenységek intenzitása rendkívül ciklikus, így nem indokolt a
kormánytisztviselő i foglalkoztatás ."

A projektek értékelésére az NKFI Hivatal a megalakulását követ ően, 2014-ben létrehozott
szakértői adatbázisából kér fel – hazai és külföldi – szakért őket. Az adatbázisban való
elfogadott regisztrálás és az értékelésben való részvétel feltétele a szakmai kiválóság, azaz az
elvárt tudományos fokozat, szakterületi kompetencia és gyakorlati ismeretek .

A módosító javaslat alapján továbbra sem lehetetlenül el tehát az azon pályázatok
értékelésében való NKFI Hivatali közreműködés, ahol speciális szakterületi tudományo s
ismereteket igényel a projekt értékelése, ellenőrzése. A javasat az NKFI Hivatal
vonatkozásában fenntartja a lehetőséget az NKFI Hivatal által vagy közreműködésével kezelt
kutatás-fejlesztési és innovációs projektekben a hazai felsőoktatási intézmények oktatói é s
kutatói, a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó köztestületi költségvetés i
szerv kutatóintézetekben foglalkoztatott kutatók, a külföldi szakért ők és az ipari
(verseny)szférából felkérhető szakértők K+F+I pályázatok értékelésébe való, foglalkoztatás i
jogviszonytól független (közalkalmazott, megbízási szerződés stb.) bevonására .

Budapest, 2016 . április 14.

Tisztelettel,

Gyo::: pár
Fidesz – Magyar Polgári Szövetsé g
Országgyűlési Képviselőcsoportja
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