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Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „A XXI.
századi környezeti kihívásaihoz kapcsolódó környezet- és természetvédelmi kutatások átfogó
fejlesztéséről  és  időszerű  feladatairól”  címmel  a  mellékelt  határozati  javaslatot  kívánom
benyújtani.



...../2018. (.....) OGY határozat 

A XXI. századi környezeti kihívásaihoz kapcsolódó környezet- és természetvédelmi kutatások
átfogó fejlesztéséről és időszerű feladatairól

1. Az Országgyűlés intézkedéseket tart szükségesnek a környezetügy tárgykörébe tartozó alap- és
alkalmazott,  átfogó  és  tematikus  kutatások  körének  bővítése,  összekapcsolása,  a  tudomány,  a
politika és a társadalom közötti  párbeszéd és együttműködés erősítése,  a politikai,  szakpolitikai
döntések tudományos megalapozása, a társadalom és a gazdaság környezettudatosságának erősítése,
az  egészséges  környezethez  való  jog  magasabb  szintű  érvényesíthetősége  terén  a  tudományos
ismeretek figyelembe vétele, a környezeti kutatások és oktatás terén a nemzetközi együttműködés
és elismertség további javítása, összességében a fenntartható fejlődés irányába történő elmozdulás
környezettudományi eszközökkel való elősegítése érdekében.

2. Az Országgyűlés ezért felkéri a Kormányt, hogy Magyarország Alaptörvénye szellemében, az
abban  foglaltak  érvényesíthetősége,  valamint  globális  környezeti  felelősségünk  okán az  érintett
tudományos,  szakmai,  társadalmi  és  egyéb  érintett  szervezetek  bevonásával  dolgozza  ki  a
környezeti  kutatások  fejlesztésének  programját,  ütemtervét,  és  tegye  meg  ehhez  és  a
végrehajtásához szükséges lépéseket, különösen:

a)  hosszú  távú  együttműködési  megállapodás  és  kutatási  programok  indításához  és
megvalósításához  szükséges  támogatás  révén  segítse  elő  a  Magyar  Tudományos  Akadémia
fenntarthatósági,  átfogó  környezettudományi,  különösen  az  éghajlatváltozás  várható  hatásai
következtében szükséges alkalmazkodás tájvédelmi,  ökológiai  és tájökológiai,  természetvédelmi,
vízháztartási,  agrár-  és  erdőgazdálkodási,  talajtermőképesség-megőrzési,  az  ökoszisztéma-
szolgáltatások  összességének  védelmét  szolgáló,  valamint  a  környezet-egészségügy tárgykörébe
tartozó kutatásokat és azok eredményeinek hasznosulását;

b) támogassa az ország természeti erőforrásai hosszú távú bölcs hasznosítását megalapozó, átfogó
kutatásokra épülő stratégia kidolgozását;

c)  segítse  elő  az  életminőség  javítását  szolgáló  intézkedések  tudományos  megalapozását  és  új,
költséghatékony technológiák, rendszerek bevezetését, különös tekintettel az élelmiszerbiztonságra,
az ivóvízminőségre és víztakarékosságra, a levegőtisztaság-védelemre, a környezetre, egészségre
káros  vegyi  anyagok  használatának  kiküszöbölésére  (pl.  az  agráriumban,  a  háztartásokban)  a
környezeti  kármentesítésre,  a  hulladék-megelőzésre,  a  körkörös  gazdaság  elterjesztésére,  az
alternatív energiaforrások önellátó rendszerbe állítására;

d)  a  környezeti  kutatások  kiterjesztésének  és  megerősítésének  intézményi,  pénzügyi  feltételei
biztosításán túl, döntéseinek megalapozásában hasznosítsa a tudományos kutatások eredményeit;

e)  támogassa a  szakmai-tudományos szervezetek,  társaságok,  tudományos kutatással,  környezeti
oktatással, neveléssel, tájékoztatással foglalkozó társadalmi szervezetek tevékenységét;

f) állítsa helyre az utóbbi években megszüntetett, de az ország fenntartható fejlődése szempontjából
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nélkülözhetetlen kutatási intézményrendszert, illetve a kor kihívásainak megfelelően bővítse ki (pl.
vízügyi kutatások, tájkutatás);

g)  hozzon  létre  pályázati  alapot  a  tudományos  intézményrendszeren  kívüli,  de  megfelelő
kompetenciával  rendelkező  szereplők  számára,  célzott  kutatási-fejlesztési  és  innovációs
tevékenységük  ösztönzése,  támogatása  érdekében  (a  startup  vállalkozási  támogatások  mintája
alapján);

h)  támogassa  a  fenntarthatósági,  környezetügyi  tudományos  eredmények,  ismeretek  közkinccsé
tételét, hasznosítását az oktatás és a tájékoztatás minden szintjén és formájában;

i)  ösztönözze a gazdasági szereplőket a környezettel kapcsolatos kutatási,  fejlesztési,  innovációs
törekvéseikben; valamint

j) tegye szabadon hozzáférhetővé a közpénzből finanszírozott kutatási adatokat digitális formában
az  alkalmazott  kutatásokban,  az oktatásban,  valamint  a  közigazgatásban és  az ahhoz kacsolódó
engedélyezési eljárásokban, a környezeti és környezeti vonatkozású adatokat térbeli azonosítóval
ellátva.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A tudásalapú társadalom globalizálódó világunkban, a változó politikai, társadalmi és környezeti
feltételek  mellett  egy  ország  prosperitásának,  a  változó  körülményekhez  való
alkalmazkodásának kulcsfontosságú tényezője.

Magyarországon ezzel szemben 2016-ban a kutatás-fejlesztési tevékenységre nemzetgazdasági
szinten 427 milliárd forintot, a GDP 1,22%-át fordították. Ez az összeg folyó áron számítva az
előző  évinél  8,8%-kal  alacsonyabb.  A  vállalkozási  kutatóhelyek,  illetve  a  kutató-fejlesztő
intézetek  és  egyéb  költségvetési  kutatóhelyek  ráfordításai  egyaránt  7,9,  a  felsőoktatásban
működő  kutató-fejlesztő  helyeké  pedig  16,1%-kal  csökkentek.  Ezért  számos  kiváló  fiatal  és
idősebb  kutató  külföldi  kutatóhelyekre  távozott.  Az  OECD és  az  EU tagországainak  átlaga
mintegy 2 %, a globális világban leginkább helytálló országokban azonban lényegesen többet és
növekvő mértékkel fordítanak a kutatásra (Svájc 3,2 %, Németország 2,9 %, Ausztria 3,1 %,
Csehország  2  %),  ami  nem  más  mint  a  jövőbe  és  a  nemzeti  versenyképességbe  történő
befektetés.

Figyelembe  véve  az  éghajlatváltozás  várható  kedvezőtlen  hatásait,  ezzel  összefüggésben  a
vízgazdálkodás, mező- erdő- és gyepgazdálkodás kihívásait, a biológiai sokféleség csökkenését,
továbbá számos környezetegészségügyi problémát, stratégiai kérdés a fenntarthatóság irányába
történő  elmozdulást  szolgáló  környezettudomány  megfelelő  megbecsülése  és  támogatása,  a
környezettudományi  intézményrendszer,  kapacitás  fejlesztése,  a  tudományos ismeretek széles
körű gyakorlati hasznosítása. A határozat ennek elősegítését szolgálja.
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