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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Kulturális bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.)  OGY határozat  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  a  tudományos  kutatásról,  fejlesztésről  és
innovációról  szóló  2014.  évi  LXXVI.  törvény  és  egyes  kapcsolódó  törvényi  rendelkezések
módosításáról szóló  T/8032.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes  vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (5) bekezdés - KFItv. 3. § 7. pont c) alpont
Módosítás jellege: módosítás

(5) A KFItv. 3. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)

„7. kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb vonatkozó ismeretek
és szakértelem megszerzése,  összesítése,  alakítása és  felhasználása új  vagy javított  termékek,
eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából, különösen:

c) a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti projektek kifejlesztése,
amelyek  kereskedelmi  végterméknek  minősülnek,  mert  előállításuk  túlságosan  költséges
ahhoz,  hogy  az  kizárólag  demonstrációs  és  hitelesítési  céllal  történjen,  és  amelyek
egyidejűleg  megfelelnek  a  kutatás  alapvető  ismérveinek  (újszerűség,  bizonytalanság,
kreativitás),  valamint  amelyek  módszeresen  folytatott  és  megismételhető  tevékenységnek
tekinthetők.  Ide  nem értve  azokat  a  szokásos  vagy időszakos  változtatásokat,  amelyeket
meglévő  termékeken,  gyártósorokon,  előállítási  eljárásokon,  szolgáltatásokon  és  egyéb
folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek[.],”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (3) bekezdés - KFItv. 10. § (4) bekezdés nyitó 
szövegrész
Módosítás jellege: módosítás



(3) A KFItv. 10. § (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az NKFI Hivatal  – a kutatás-fejlesztési és az innovációs politika területén folyó nemzetközi,
illetve  európai  integrációs  együttműködés  kialakítása  és  erősítése  keretében  –  a  Kormány
feladatkörében érintett tagjával együttműködve”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (3) bekezdés - KFItv. 10. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A KFItv. 10. § (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6)  [Feladatai  ellátása  során  az  ]Az  NKFI  Hivatal  [együttműködik]– az  ágazati  kutatás-
fejlesztési  és  innovációs  [tevékenységet  illetően  ]tevékenységgel  összefüggő  feladatai  ellátása
során – együttműködik a feladatkörében [eljáró ]érintett miniszterrel, államigazgatási szervvel, az
MTA-val,  az  ELKH  Titkársággal  és  más  kutatás-fejlesztéssel  és  innovációval  foglalkozó
szervezetekkel és intézményekkel.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - KFItv. 12. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

6. §

A KFItv.  12.  §  (2)  bekezdése  helyébe  a  következő  rendelkezés  lép  és  a  §  a  következő  (3)
bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az NKFI Alap éves részletes programstratégiáját – az NKFI Hivatal elnökének előterjesztésére
– a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter terjeszti az NTT elé. Az NKFI Alap éves
részletes  programstratégiáját  a  tudománypolitika  koordinációjáért  felelős  miniszter  –  az  NTT
véleményének kikérését követően – a Kormány elé terjeszti jóváhagyás céljából. Az NKFI Hivatal
elnöke a  jóváhagyott  programstratégiának megfelelően gondoskodik  az  NKFI Alap előirányzat-
felhasználási tervének elkészítéséről[,] és módosításáról.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - KFItv. 13. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

7. §

A KFItv. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(5) 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 pénzeszközátadás végrehajtásával.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - KFItv. 21. § (1) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

8. §

A KFItv. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A kutatás-fejlesztési  és  innovációs  támogatási  programokban  kitűzött  célok  megvalósítását
rendszeresen értékelni kell. Az értékelést a támogató és a jogszabályban, támogatási szerződésben,
támogatói okiratban meghatározott személy végzi. Az értékelés során figyelembe kell venni, hogy

c) a kutatás-fejlesztési  infrastruktúrák értékelési  szempontjait  –  külön erre  vonatkozó fogalmi
rendszer és értékelési módszertan alapján  –  az NKFI Hivatal által koordinált  [külön ]értékelő
testület határozza meg.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 9. §
Módosítás jellege: kiegészítés

9. §

A KFItv. 23. §-a a következő (4)-(7) bekezdéssel egészül ki:

„(4)  Az NKFI  Hivatal  az  általa  finanszírozott  hazai  közfinanszírozású  támogatásban  részesített
projekttel  összefüggésben  –  a  projekttel  kapcsolatos  jogok  és  kötelezettségek  teljesítésének
biztosítása érdekében – a következő személyes adatokat kezeli:

a) természetes személy esetében a kedvezményezett:
aa) nevét,
ab) születési nevét,
ac) anyja nevét,
ad) születési helyét, idejét,
ae) adóazonosító jelét,
af) lakóhelyét,
ag) tartózkodási helyét,
ah) értesítési e-mail címét,
ai) telefonszámát,
aj) fizetési számláját kezelő pénzforgalmi szolgáltató megnevezését,
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ak) bankszámlaszámát;
b)  nem  természetes  személy  kedvezményezett  esetében  a  kedvezményezett  képviselője
tekintetében az a) pont aa)-ad) és ah)-ai) alpontjaiban meghatározott adatait.

(5) Az NKFI Hivatal a (4) bekezdés szerinti adatokat legfeljebb a kedvezményezett beszámolójának
támogató általi jóváhagyásától számított tíz évig kezeli.

(6) A tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter irányítási jogköre ellátásához szükséges
mértékben jogosult megismerni a (4) bekezdés szerinti adatokat.

(7) A (4) bekezdés szerinti adatokat a jogszabályban erre feljogosítottak – eljárásukban indokolt
mértékig – jogosultak megismerni.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - KFItv. 25. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9. §

A KFItv. 25. § (2)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A pályázatokat formailag az NKFI Hivatal ellenőrzi, tartalmilag az NKFI Hivatal által felkért
értékelő  testületek,  így  különösen  szakterületi  kollégiumok  értékelik.  Az  értékelő  testületek
tevékenységének támogatására  –  a  testület  javaslata  alapján  –  az NKFI Hivatal  által  megbízott
szakértői csoportok működhetnek. Az értékelésben – az NKFI Hivatal elnöke, az értékelő testület
vagy a szakértői csoport felkérése alapján – közreműködhetnek továbbá a pályázók számára nem
megismerhető személyazonosságú szakértők (a továbbiakban: anonim szakértők).”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (1) bekezdés - KFItv. 42/C. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

13. §

(1) A KFItv. 42/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  Az  Irányító  Testület  [13]tizenhárom főből  áll,  az  elnökön  felüli  tagjai  közül  hat  főt  a
tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter, hat főt az MTA elnöke javasol azzal, hogy az
Irányító Testület tagjainak legalább kétharmada a tudomány művelői közül kerüljön kiválasztásra.
Az Irányító  Testület  tagjait  a  miniszterelnök nevezi  ki.  Az Irányító  Testület  tagjai  tiszteletdíjra
jogosultak.”

Módosítópont sorszáma: 10.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. §
Módosítás jellege: módosítás

15. §

A KFItv.
2. 6. §-ában a „kormányzati főhivatalként” szövegrész helyébe a „központi hivatalként” szöveg;
2. 8. § (2) bekezdésében a „javaslatára a miniszterelnök” szövegrész helyébe a „javaslatára a
tudománypolitika koordinációjáért felelős [miniszter”szöveg]miniszter” szöveg;

lép.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § új c) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

16. §

Hatályát veszti a KFItv.
c) 10. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „felügyelete és” szövegrész;

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az 1-[12]13. §, a [15]16. § 1-[15. pontjai]16. pontja, valamint a [16]17. § 2020. január 1-jén lép
hatályba.

Indokolás

1. Szövegpontosító módosítás. 
2. Szövegpontosító módosítás. 
3. Szövegpontosító módosítás. 
4. Szövegpontosító módosítás. 
5. Szövegpontosító módosítás. 
6. Szövegpontosító módosítás. 
7. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFIH) az általa kiírt
pályázatok esetében az adatokat jelenleg a pályázók által adott felhatalmazás alapján kezeli. Ez a
megoldás azonban nem megfelelő onnantól, hogy az NKFIH meghozza a támogatási döntését, és
elkezdi  a  támogatás  folyósítását  a  kedvezményezett  számára.  Ekkortól  már  a  közpénzek
felhasználásának ellenőrzése érdekében, kötelező törvényi felhatalmazáson alapuló adatkezelésre
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van szükség.  A módosítás  alapján  NKFIH kizárólag  a  támogatást  elnyert  –  kedvezményezett  –
személyek esetében felhatalmazást kap a szükséges adatok kezelésére a célhoz kötött adatkezelés és
az  adattakarékosság  elveinek  megfelelően,  ezáltal  megfelelve  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és
Információszabadság  Hatóság,  valamint  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által elvártaknak. 
8. Szövegpontosító módosítás. 
9. Szövegpontosító módosítás. 
10. Az  NKFIH  jogállásának  megváltoztatását  szakmapolitikai  érvek  indokolják.  Ezáltal  a
támogatási rendszer költséghatékony és ügyfélbarát, transzparens működtetése, valamint rugalmas
és  gyors  lebonyolításra  képes  pályázatkezelő  intézményrendszer  valósulhat  meg.  Továbbá
szövegpontosító módosítás. 
11. A 10. módosítóponttal összefüggő jogtechnikai módosítás. 
12. Jogtechnikai módosítás. 
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