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Összegző jelentés

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz

(T/12928.) benyújtott
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában – 2016. december 1-jei ülésén megtárgyalta a törvényjavaslatot, valamint értékelte a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2016. december 1-jén lezárta.
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Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI.
törvény módosításáról szóló

T/12928. számú törvényjavaslathoz benyújtott
T/12928/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/12928/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (2) bekezdés - KFItv. 13. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A KFItv. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés szerinti - a (2) bekezdés b) és c) pontja esetén visszafizetési kötelezettséggel
vagy arra tekintet nélkül nyújtandó - közfinanszírozású támogatás, valamint a nemzetközi kutatás-
fejlesztési és innovációs konzorciumokban való magyar részvétel egyszeri vagy éves tagdíjának az
NKFI  Alap  terhére  történő  biztosítására  az  NKFI  Alap  éves  programstratégiája  és  előirányzat-
felhasználási  terve a 12.  § (2)  bekezdésében foglaltak szerint  módosítható.  Az NKFI Hivatal  a
nemzetközi  tagdíjakkal  kapcsolatos  fizetési  kötelezettségét  az  NKFI  Hivatal  fejezeti  kezelésű
előirányzatából  vagy az  NKFI  Alapból  teljesíti,  az  NKFI Alapból  megvalósuló  kifizetés  esetén
közvetlen  utalással  vagy  az  NKFI  Hivatal  fejezeti  kezelésű  előirányzatán  keresztül,  az  NKFI
Alapból történő [pénzeszköz-átadás]pénzeszközátadás végrehajtásával.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/12928/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - KFItv. 38. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. §

A KFItv. 37. és 38. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
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„(6) A projektminősítési eljárás keretében hozott határozat [a]az (5) bekezdés szerinti más hatóságra
csak a projektnek a projektminősítési eljárás lefolytatására irányuló kérelemben foglaltakhoz képest
változatlan megvalósítása mellett kötelező. Ha a projekt a projektminősítési eljárás lefolytatására
irányuló kérelemben foglaltakhoz képest eltérően valósul meg, a tevékenység a 36. § (2) bekezdés
a)  pontja  szerinti  kedvezmények érvényesítése szempontjából  új  projektnek minősül,  amelyre  a
minősítés hatálya nem terjed ki.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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