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Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY
határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1
Törvényjavaslat címe: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Kulturális bizottság

Módosító javaslat 2
Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet
Módosítás jellege: módosítás
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
7 MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek
1 Titkárság

1 562,5
89,9

2 Kutatóközpontok, kutatóintézetek

34 092,2
16 671,0
1 711,7
612,6

3 Támogatott kutatóhelyek

3 075,0
76,7

/+1 562,5 m.
kiadás/
/+89,9 f. kiadás/
/+34 092,2 m.
kiadás/
/+16 671,0 m.
bevétel/
/+1 711,7 f. kiadás/
/+612,6 f. bevétel/
/+3 075,0 m.
kiadás/
/+76,7 m. bevétel/

1 A HHSZ 91. § (4) bekezdése alapján a központi költségvetés és a költségvetési fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat kivételével – kizárólag a költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság nyújthat be
módosító javaslatot.
2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilaglogikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.

3,1
4

Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű
felújítások

1 900,0 /+1 900,0 f. kiadás/

5 Kiválósági ösztöndíjak

6 042,5

[XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI
HÁLÓZAT]
[1 ELKH Titkársága]

[1 562,5]
[89,9]

[2 ELKH Kutatóközpontok, kutatóintézetek]

[34 092,2]
[16 671,0]
[1 711,7]
[612,6]
[3 075,0]
[76,7]
[3,1]

[3 ELKH Támogatott kutatóhelyek]

/+3,1 f. kiadás/

[4 Fejezeti kezelésű előirányzatok]
Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű
[1
[1 900,0]
felújítások]
[2 Kiválósági ösztöndíjak]
[6 042,5]

/+6 042,5 m.
kiadás/

/-1 562,5 m. kiadás/
/-89,9 f. kiadás/
/-34 092,2 m.
kiadás/
/-16 671,0 m.
bevétel/
/-1 711,7 f. kiadás/
/-612,6 f. bevétel/
/-3 075,0 m. kiadás/
/-76,7 m. bevétel/
/-3,1 f. kiadás/
/-1 900,0 f. kiadás/
/-6 042,5 m. kiadás/

Indokolás
1.
Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a kormány rá akarja tenni a kezét a Magyar Tudományos
Akadémia kutatóintézeteire, ezzel megszüntetve azok függetlenségét és veszélybe sodorva a
magyar tudomány szabadságát. Ezért azt javasoljuk, hogy a jövő évi költségvetésben maradjon
az Akadémia fenntartásában a kutatóhálózat és az erre szánt központi források legyenek továbbra
is szabadon felhasználhatóak. Nincs szükség az Innovációs és Technológiai Minisztériumban
önálló Eötvös Loránd Kutatási Hálózat létrehozására.
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