
 
INB-2/2012. 

(INB-3/2010-2014.) 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Innovációs és fejlesztési eseti bizottságának 
2012. február 28-án, kedden, 10 óra 30 perckor  

a Képviselői Irodaház V. emelet 532. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 



- 2 - 

 

 

 

Tartalomjegyzék  

 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 5 

A Nemzeti Innovációs Hivatal 2011. évi tevékenységének összegzése és 2012. évi 
tervei. Előadó: Dr. Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke 6 

Dr. Mészáros György elnök (NIH) szóbeli kiegészítése 6 

Kérdések, hozzászólások, észrevételek 9 

Dr. Mészáros György elnök (NIH) válaszadása 11 

További kérdések, hozzászólások 13 

Dr. Mészáros György elnök (NIH) válaszadása 16 

Egyebek 18 

Dr. Dézsi István hozzászólása 18 

Dr. Kiss Attila (EGERFOOD Regionális Tudásközpont) hozzászólása 19 

Dr. Vedres András hozzászólása 20 

 

 

 



- 3 - 

 

 

Napirendi javaslat  
 

1.  A Nemzeti Innovációs Hivatal 2011. évi tevékenységének összegzése és 2012. évi 

tervei 

Előadó: 

Dr. Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke 

2. Egyebek 

 



- 4 - 

Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Bana Tibor (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Bácskai János (Fidesz)   
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)  
Michl József (KDNP)  
Spaller Endre (KDNP)  
Harangozó Gábor (MSZP)  
Schön Péter (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Bartos Mónika (Fidesz) Dr. Pósán Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) megérkezéséig Dr. Bácskai Jánosnak (Fidesz) 
Spaller Endre (KDNP) megérkezéséig Michl Józsefnek (KDNP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke  
Dr. Dézsi István, a Spanyol Akadémia doktora  
Dr. Friedler Ferenc, a Pannon Egyetem rektora  
Dr. Vedres András, a Feltalálók Egyesületeinek Nemzetközi Szövetségének 
elnöke, a Magyar Feltalálók Egyesületének főtitkára  
Dr. Kiss Attila intézet főigazgató (EGERFOOD Regionális Tudásközpont) 

Megjelentek 

 Dr. Pakucs János tiszteletbeli elnök (Magyar Innovációs Szövetség)   
Kovács Patrick elnök (Fiatal Vállalkozók Szövetsége)  
Dr. Buzás Norbert docens, intézetvezető (Szegedi Tudományegyetem, 
Műszaki és Anyagtudományi Intézet) 



- 5 - 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 30 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
napot kívánok mindenkinek! Tisztelettel azt javaslom, hogy kezdjük is el a mai ülésünket.  

Örömmel látom, hogy a múltkori bizottsági döntésnek megfelelően, az állandó 
meghívottakat is körünkben köszönthetjük. Természetesen igyekszem majd mindenkit 
bemutatni. De legelőször mégiscsak, ahogy a szabály ezt előírja, a mai napirend kérdéséről 
illik és kell szavazni.  

Tulajdonképpen egy napirendi pont tartalmi értelemben, amit én javaslok: ez a 
bizonyos Nemzeti Innovációs Hivatal 2011. évi tevékenységének összegzése és a 2012. évre 
vonatkozó terveknek az átbeszélése, megvitatása. Természetesen az „egyebek” napirendi pont 
kifejezetten arra való, hogy ha ettől eltérő tartalmakat akar valaki felvetni, ami nem igényel 
előzetes szervezést, akkor erre van mód és lehetőség. 

Van-e bárkinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele? (Nincs jelzés.) Ilyet nem 
látok. Akkor kérdezem, hogy a napirenddel egyetért-e a bizottság, kérem, kézfelemeléssel 
jelezzék! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A napirendet megszavaztuk.  

Szeretném először is bejelenteni, hogy a tegnapi nap folyamán a parlament szavazott 
személyi kérdésekről is, ami érinti a mostani bizottságunkat is. Ez konkrétan úgy jelenik meg, 
hogy az alelnök személyében volt egy változás, Bana Tibor lett az új alelnöke a bizottságnak 
és Schön Péter lett az új tag, merthogy itt korábban más volt a személyi felállás, ezt illik 
bejelenteni, de nyilván erről a parlament meghozta a maga döntését. 

Az állandó meghívottaknak szeretném, az illendőség kedvéért is, bemutatni 
munkatársunkat, és azt hiszem, hogy minden titkoknak mégis ők a legfőbb tudói, Edelényi 
Zsuzsát, aki az Oktatási és tudományos bizottságnak is a szakértője és munkatársa, és egyúttal 
ezen bizottságnak is a napi munkájának a szervezése során, és az ezzel kapcsolatos különböző 
ügyintézések során kérek majd mindenkit, hogy bizalommal forduljon hozzá. Továbbá, ha jól 
tudom, mindenkinek a névtáblájánál, az ülőhelyén van egy nyomtatvány - az állandó 
meghívott tagokra gondolok. Azt szeretném kérni, hogy ezeket majd töltsék ki, legyenek 
kedvesek, és a hozzákapcsolódó tudnivalókat vagy megoldandó feladatokat tegyék meg, ez az 
állandó belépéshez szükségeltetik, tehát hogy az Irodaházba a kapunál ne kelljen mindig ilyen 
eseti engedélyeket kérni, hanem ez állandó meghívóra való belépési jogosító nyomtatvány 
lenne, ebben kérnénk szépen majd a segítségüket, hogy ezt meg tudjuk oldani. 

Még egy rövid adminisztratív feladatnak szeretnék eleget tenni. Úgy ildomos, hogy az 
állandó meghívottakról, nyilván a képviselői tagokról a múltkor szavaztak, és ők tudják is, 
hogy kikről van szó, de az állandó meghívottak nem biztos, hogy egymást ilyen szempontból 
ilyen szempontból egymást ismerik, habár soha nem lehet tudni. Én azért azt gondolom, hogy 
úgy fair és úgy van rendjén, ha elnökként egy pár szót erről mondok, illetve nyilván a 
későbbiekben majd lesz mód részletesebben is bemutatkozni. 

Az első állandó meghívottunk, aki egyúttal a mai bizottsági ülésnek is a főszereplője 
lesz, Mészáros György úr, ő a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke.  

Ugyancsak állandó meghívottunk Dézsi István professzor úr, aki a Spanyol Akadémia 
tagja; Pakucs János úr, aki a Magyar Innovációs Szövetség korábbi elnöke, most tiszteletbeli 
elnöke; Felső Gábor úr, aki nincs jelen, nem tudott eljönni. Róla annyit kell tudni, hogy ő a 
Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-Fejlesztő cégének az igazgatója; 
Kovács Patrick úr, a Fiatal Vállalkozók Szövetségének elnöke; Friedler Ferenc úr, a Pannon 
Egyetem rektora, Vedres András úr, a Feltalálók Egyesületeinek Nemzetközi Szövetségének 
elnöke és a Magyar Feltalálók Egyesületének főtitkára; és Buzás Norbert úr, aki pedig a 
Szegedi Tudományegyetem Műszaki és Anyagtudományi Intézetéből jött közénk. 
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Egy állandó meghívottunk a későbbiekben elvileg még lehet, csak egyelőre azért 
nincsen betöltve ez a hely, mert az LMP frakciónak joga ide delegálni, és egyelőre az LMP 
frakció nem tette meg - amikor megteszi, akkor természetesen kilencre bővül ez a kör. 
Köszönöm szépen. 

Tisztelettel átadnám a szót Mészáros György úrnak, hogy szóbeli kiegészítést is 
tegyen az írásos anyaghoz. Annyit szeretnék még előtte jelezni, hogy Mészáros úrnak is, és itt 
a jelenlévők között több mindenkinek van a későbbiekben még a napi programjába iktatva 
olyan téma, ami innovációval kapcsolatos. Ez azt jelenti, hogy előzetes tájékozódásom 
szerint, 11 óra 30 táján nekik el kell menni, tehát ha szabad kérnem, akkor próbáljuk meg a 
beszélgetésünket kellő fegyelmezettséggel egy ilyen időkeretbe beilleszteni. Köszönöm 
szépen. 

A Nemzeti Innovációs Hivatal 2011. évi tevékenységének összegzése és 2012. évi 
tervei. Előadó: Dr. Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke 

Mészáros úr, tessék parancsolni, öné a szó! 

Dr. Mészáros György elnök (NIH) szóbeli kiegészítése 

DR. MÉSZÁROS GYÖRGY elnök (Nemzeti Innovációs Hivatal): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselő Urak és Hölgyek! Tisztelt Szakértő Társaim és Kedves Vendégeink! 
Köszönöm az érdeklődést.  

Prezentáltunk két anyagot. Az egyik az elmúlt év történéseiről szól, a másik pedig a 
2012-es terveinkről, és tekintettel a mindenkit szorító időhiányra, kiegészítéssel ehhez az 
anyaghoz nem élnék, de a kérdésekre készséggel válaszolok; és jól gondolom, elnök úr, hogy 
a prezentációt később tartjuk meg, vagy pedig most szimultán. 

 
ELNÖK: Attól függ, elnök úr, hogy ez milyen időkeretet igényel. 
 
DR. MÉSZÁROS GYÖRGY elnök (Nemzeti Innovációs Hivatal): 15 perc. 
 
ELNÖK: Akkor szerintem megtarthatjuk a prezentációt nyugodtan. 
 
DR. MÉSZÁROS GYÖRGY elnök (Nemzeti Innovációs Hivatal): Köszönöm. 

Köszönöm még egyszer a figyelmet. Evidens módon ez a prezentáció nem a teljes 
működésünkről szól, nem is azt elmúlt év rengeteg küzdelméről, sikeréről és öröméről, hanem 
csak egy szűk szegmensről, hiszen ez egy teljes nóvum lesz, és egyben a magyar gazdasági 
életben a KFI politikában és talán a parlamenti munkában is hasznos segítséget tudunk azon 
szolgáltatásokkal nyújtani, amelyet ez az obszervatórium jelent.  

Mindenekelőtt néhány szót szólnék magamról. Mészáros György vagyok, a mostani 
Innovációs Hivatal elnöke, korábban egyetemi oktató, az orvosi egyetemen töltöttem be 
rengeteg funkciót és biokémikus volt az alapszakmám; mellette természetesen vagy 20 éve a 
gazdasági életben különböző nagyobb társaságoknál vagyok különböző vezető tisztségviselői 
beosztásban, ennek megfelelően gazdasági, szakmai rutinom egyaránt – reményeim szerint – 
fennáll ehhez a feladathoz.  

Maga a Tudományos és Technológiai Obszervatórium az egyik lába a NIH 
működésének, ha azt tekintjük, amelyet mindenki tud, de valahonnan el kell indulni. Az, hogy 
gyakorlatilag a KFI politikában elég jól szabályozott viszonyok vannak, mint mindenben, itt 
is az Országgyűlés és a kormány értelemszerűen a meghatározó, és ehhez képest van egy 
NKITT, tehát Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanácsnak nevezett 
döntéshozó fórum, amely meghatározza a KFI politika lényegét, természetesen a parlamenti 
döntések és a kormánydöntések függvényében.  
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Az államigazgatás több szereplője is érdekelt a KFI folyamatokban és ebből a Nemzeti 
Innovációs Hivatalként mi vagyunk, akik a folyamatokat összefogjuk, és igyekszünk azon 
stratégiai elemeket és az egész működést egy hatékony szervezettel segíteni. A Nemzeti 
Innovációs Hivatalnak három lényeges funkciója van. Az egyik az KFI stratégiában való 
közreműködés, együttműködés, a KFI stratégiához szükséges szellemi háttér és munka 
biztosítása; a másik tevékenységünk a szolgáltató együttműködő funkciónk, hiszen a KFI 
szereplőknek elég sok szolgáltatást szeretnénk nyújtani, és ennek mentén inkubálni, 
mentorálni, a partnereket összehozni, új projekteket menedzselni és számtalan egyéb 
funkciónk van - mondom, most csak ilyen slágvortokban mondom el, és ezen kívül közvetítő, 
összehangoló funkcióink is van. Maga a tevékenységünk négy lábon áll. Az egyik a 
szakpolitika, a stratégia, intézkedési tervek, tehát gyakorlatilag egy brainstorming műhely; a 
másik az innovációs elemző bázis, stratégiai monitoring és értékelés, azaz röviden szólva: 
obszervatórium, erről fogok ma leginkább is beszélni. A harmadik lábunk az innovációs 
ügynökségi szolgáltatás és hatósági feladatok, amelyek rendkívül fontosak, nagyon 
hiányoznak és gyakorlatilag a pénzen és a lehetőségeken túl ez a legfontosabb, hiszen a 
magyar kkv-szektor felfuttatása nélkül maga a KFI folyamatok és így ugye a nagy hozzáadott 
értéket jelentő innováció GDP-fokozódás is nehezen képzelhető el. És a negyedik, legalább 
ennyire fontos lábunk, akár az EU 2020-ra tekintettel is, akár a nemzetközi egyéb 
kapcsolatokra, tét-megállapodásokra, kormányközi kapcsolatokra a bricks és nem bricks 
országokkal, ez pedig a külkapcsolati hálónk, amely szintén nagyon erős és erősen szolgáltató 
funkciókkal bír.  

És akkor beszéljünk az obszervatóriumról. Az obszervatóriumról már az új Széchenyi-
terv is megemlékezik, és gyakorlatilag ennek feladatát meghatározza, amelyet egyrészt 
mindenki ismerhet, másrészt pedig erről a tevékenységről fogok beszélni, tehát nem olvasnám 
fel szövegszerűen ezt a részt. 

Gyakorlatilag az obszervatórium létrejövetelét a nemzetközi elvárások is, meg a 
szakmai igény is kikényszerítette. Egyrészt ez egy OECD irányelv, hogy kell egy ilyen 
adatbázis és elemző központot létesíteni, másrészt az Európa Tanács és az Európai Parlament 
szintén hasonló irányelveket fogalmazott meg. Az európai gyakorlat szerint szintén ez egy 
fontos feladat. Egyes helyeken már valamelyest léteznek ilyen jellegű rendszerek, máshol 
még kevésbé, és az igényességet és a dolog mélységét tekintve azt hiszem, hogy úttörő 
munkát kezdtünk el, és ha a terveink megvalósulnak, akkor sok európai ország számára 
segítséget nyújtottunk az elért eredményeinkkel, magyarul a know-how-val, amit leteszünk az 
asztalra.  

A KFI szféra rendkívül széttagolt képviselőinek is egy nagyon fontos szolgáltató 
ágens tudunk lenni, hiszen a különböző tudások, műszerek, információk, know-how-ok, a 
kkv-k, amiknek egymásra kéne találni az egyes projektekben, a multik, akik keresik a kkv-kat, 
maga a pályázatkiírás folyamatában a korábbi előélet követése, a lehetőségek felmérése mind 
adódik, tehát nagyon fontos feladatokat tudunk majd ellátni.  

A céljaink értelemszerűen megfogalmazottak. Egyrészt a stratégiai tervezés és 
döntéshozás háttér adatait kívánjuk itt akkumulálni. Számos adatbázis működik 
értelemszerűen, ezek nagyon széttagoltak, egymással nem kommunikálnak, sok esetben 
kérdéses az adatbázis jósága és validáltsága is, és ha akár magyarországi viszonylatban, akár 
európai viszonylatban tekintjük, akkor meglehetősen nagy felelősség a közpénzekkel való 
gazdálkodás, ennek is egy monitorozása és egy minél jobb, minél biztosabb alapokkal való 
alátámasztottsága a döntések előkészítésében nélkülözhetetlen.  

Ezen kívül pedig területi bontásban is kívánunk adatokat szolgáltatni, ami megint akár 
csak a területi arányosság, illetve a területi fejlesztés szempontjából nélkülözhetetlen. És 
ahogy mondtam korábban is, a partnerkeresés együttműködések katalízisében is fontos 
szerepünk lesz.  
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A kormányrendelet is megfogalmazza mindezen feladatokat, gyakorlatilag egy 
innovációs elemző információs tevékenységet kíván meg, és ezen tevékenységnek fogunk 
megfelelni az adatbázis felállításával és működtetésével. Értelemszerűen a feladataink: az 
adatgyűjtés, az adatok elemzése és ezeknek rendelkezésre bocsátása. Értelemszerűen a 
kormányzati politika számára más adatokat fogunk szolgáltatni, mint a KFI szektor további 
szereplőinek, illetve az érdeklődőknek, ennek megfelelően együttműködünk az adatok 
birtokosaival, akár az EU-val, akár az OECD statisztikai adataival, illetve a magyarországi 
adatbányákat is üzemeltetjük, természetesen ügyelve az adatvédelmi szabályokra is. Ezzel 
kapcsolatban nem zárom ki azt, hogy még kéréseink is lesznek, hogy hogy kerüljünk be az 
adatokat könnyebben kezelhető körbe, de ebben a kérdésben most nem szeretnék még 
előreszaladni.  

Tervezzük azt, hogy térképalapú információs rendszert állítsunk elő az egyes 
szereplők segítésére a hálózatosodás és a networking tevékenységére, ez tulajdonképpen 
szinonima, naprakész információbázist akarunk biztosítani. Az adatokat egységesen tároljuk, 
lehetővé tesszük az adatok megismerését, az adatokat validálni szeretnénk, tehát 
tulajdonképpen dinamikusan szűrni szeretnénk az adatokat, hiszen nagyon sokszor most az 
adatbizonytalanságból eredően az előkészítésben problémák is adódnak. A különböző 
adatbázisokhoz interface-ként kívánunk szerepelni, és ezen adatokat beépíteni vagy a 
rendszerünkbe, vagy legalábbis a stratégiaalkotásba és a gondolatainkba, és értelemszerűen 
szigorú jogosultsági rendszereken keresztül ügyelünk az adatbiztonságra. A célcsoportjaink, 
akiknek szolgáltatnánk, az államigazgatási szereplők értelemszerűen, és ennek megfelelően 
nem csak néhány innen-onnan összeszedett adatból, hanem egy komplex adatmátrixból 
tájékozódhatnak és láthatják a KFI helyzetképet. 

A kutatók számára a KFI trendeket próbáljuk megfogalmazni, különböző 
alrendszereink vannak már, a jól ismert NEKIFUT például egy ilyen, ahol a különböző 
helyeken szereplő infrastrukturális elemeket, tudásbázist, kutatókat, munkacsoportokat, eddigi 
előéletet kívánjuk jellemezni. Ez elsősorban az egyetemek, kutatólaborok, illetve általában a 
kutatói szféra, akár az ipari kutatások is, vagy a multik kutatóbázisa számára is fontosak 
lehetnek, és egyben a kapcsolatteremtésnek is záloga, hiszen én, mint volt kutató is tudom azt, 
hogy rengeteg olyan információt gyűjt be az ember később, amelyet ha hamarabb tudott 
volna, sokkal hatékonyabb lett volna.  

És a vállalkozások számára is nélkülözhetetlennek érzem ezt a funkciót, tekintettel 
arra, hogy a KFI eredményekben ők is bányászhatnak, az adatokat áttekinthetik, kapcsolatokat 
építhetnek ki a kutatókkal, a fejlesztőkkel, egymással, a kkv-kal, a multikkal, tehát 
gyakorlatilag egy komplex rendszer, mondjuk azt, hogy számszerűsített és korrekt adatait 
szolgáltatnánk és ezen belül könnyebb lesz a gondolkodás. 

Értelemszerűen elemzéseket is fogunk készíteni. Az elemzések közül elsősorban a 
vállalati KFI jelentéseket említeném, ahol a vállalati kutatás-fejlesztési és innováció állapotát 
szeretnénk egyrészt folyamatosan monitorozni és néha ezt jelentésekben kiadni. Reményeink 
szerint előbb-utóbb mind a piac, mind a gazdaságpolitika, mind talán a nemzetközi 
szervezetek is a mi jelentéseinket várni fogják, és ez által is hasznosítjuk a nekünk biztosított 
bizalmat és lehetőséget. És a hazai folyamatokra fogunk elsősorban koncentrálni, 
természetesen kitekintünk a világra akár a Best Practice-ken keresztül is, és a különböző 
elemzésekkel a most kialakuló rendszer bázisán szeretnénk egyre komplexebb és értékesebb 
elemzéseket csinálni. Az első ilyen jelentésünk reményeink szerint április táján meg is fog 
jelenni. Természetesen a bizottság és a szakértők egyaránt erre majd meghívást kapnak, 
illetve ebből az elemzésből kapnak példányt. 

A másik az ad hoc riportok, amelyeket el akarunk készíteni. A kormányzat által kért 
tematikus jelentések mellett, az új Széchenyi-terv kulcsterületeihez kapcsolódó ágazati 
jelentéseket tervezzük megjelentetni, és ezen kívül különböző egyedi, de mégis hozzánk 



- 9 - 

becsatornázható igényeknek is meg akarunk felelni; természetesen az igények száma azért 
limitált, hiszen a hivatal kapacitása is véges, de igyekszünk minél szélesebb körű szolgáltatást 
nyújtani. 

És végül az adatbázisunk egy CERIF adatmodellre épül, amely egy európai sztenderd. 
A CERIF modellben ez a kulcsszó, hogy ez európai sztenderd, tehát megfelelnek az európai 
elvárásoknak. A különböző KFI adatbázisokat integrálni szeretnénk, erre máris sok 
együttműködést kötöttünk, és gyakorlatilag ígéretes lehetőségek kínálkoznak. És 
értelemszerűen nem a KFI területnek néhány gyöngyszemére, hanem a teljes KFI szektorra 
szeretnénk rálátással bírni, hiszen mondom, ez nélkülözhetetlen mind a gazdaságpolitika 
szereplőinek, mind pedig a gazdasági élet szereplőinek, beleértve az akadémiai szférát is; és a 
hálózatosodást is szeretnénk segíteni, ezáltal gyakorlatilag létre fog jönni ez a komplex 
rendszer, amelyet vázoltam.  

A feladataink ahhoz, hogy ez működhessen, egyrészt az innovációs törvényt kell egy 
picit módosítani, azért is választottam ezt a területét az össz-tevékenységünknek, hogy ha 
majd a törvénytervezet a képviselő urak asztalára kerül, akkor már egy képet adjak arról, hogy 
miről szól az obszervatóriumi működés. A stabil finanszírozási háttér megteremtése általában 
szintén alapvető igény, jelentem, a gazdáink: a Nemzetgazdasági Minisztérium ezt a 
lehetőséget megteremtette, tehát ezen tevékenységünk ebben a pillanatban plusz 
forrásigényekkel nem bír, ez a mai világban egy jó hír szokott lenni.  

És végül, szakmai konszenzus övezi ennek az obszervatórium létrejöttének a tervét és 
a kiviteli terveit, a tevékenységét. Nagyon sok segítséget kapunk a szakma különböző 
szereplőitől, tehát egy konszenzus mentén haladó feladatellátásról is beszámolhatok, nem 
vonz ez különösebb ellentéteket, felszültségeket, támadásokat, ami szintén a mai világban egy 
jó hír, és ennek megfelelően remélem, hogy ez a kis gyors kép segített a képviselő uraknak és 
a szakértő hölgyeknek és uraknak abban, hogy a tevékenységünk egy gyöngyszemét 
megismerhesse, az összes többi tevékenységünk pedig a kiosztott anyagokban megismerhető. 
Tájékoztatásul szintén elmondom, hogy egy évkönyvet szervezünk, amely szintén tavasszal 
megjelenik, amelyből tisztelettel szintén mindenkinek juttatnánk. Ez nem csak 
slágvortszerűen a tevékenységünket sorolja fel, hanem némely elemzéseket, stratégiai 
irányokat, tehát egy szövegszerűbb megközelítést jelent.  

Köszönöm mindenki figyelmét, készséggel válaszolok a kérdésekre. 

Kérdések, hozzászólások, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdések, hozzászólások, észrevételek. Tessék 
parancsolni professzor úr, aztán az alelnök úr.  

 
DR. DÉZSI ISTVÁN (a Spanyol Akadémia doktora): Elnézést kérek, rövid az idő, de 

legelőször körülbelül 20 évvel ezelőtt beszéltünk az innovációról és hogy abból milyen 
pozitív eredmények fognak Magyarországra kerülni. Azóta eltelt 20 év, és ahogy én itt látom 
a beszámolóban, Magyarország itt a legutolsó helyen áll. Egy kicsit persze problematikus a 
kimutatás, mert Portugália áll az első helyen, amit viszont mindenki tud, hogy Portugália még 
majdhogynem, hogy mondjam, nem akarom továbbmondani, mindenki tudja.  

Szóval röviden csak azt mondom - nem kihívással és nem sértéssel -, hogy lényegében 
a fejlődés nem történt meg, sok ember nyilvánvalóan dolgozott ebben és intenzíven, ennek 
ellenére nincs fejlődés. Na most, még ehhez csak nagyon röviden, az Európai Unió is kiadja 
azokat felméréseket, amelyeket az innovációban lehet csinálni, ebben egy picit 
Magyarországot még előbbre sorolja. Ha én három csoportba veszem az innovációs helyzetet, 
akkor mi ott alul a 30 százalékban vagyunk; még ez jobb, mint, ami ki lett mutatva, de az 
nagyon fontos, hogy milyen paraméterek szerint alkotják ezt meg. Összehasonlítva, amit 
kiadott az Európai Unió az innovációról, ha az ember itt átlátja - itt van nálam, semmi 
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probléma -, lényegében a görögökkel vagyunk azonos szinten a paramétereket illetően, erre 
nem lehetünk nagyon büszkék, tehát ez egy probléma.  

Na most, ami az innovációt jelenti. Én tudom, hogy a 20 év alatt körülbelül mi történt 
itt. Nyilván pozitív dolog is történt, de bizony negatív dolgok is nagyon szépen történtek, 
úgyhogy nem ment előre a dolog. Most ugye az lett az eredmény, itt az Ernst and Young és a 
többiek felülvizsgálták, ezt tudom, szóval tudom mi az eredmény. Lényegében a 18 éves 
innovációs tevékenységet úgy kritizálták, hogy ez így nem jó, ezért kellett 160 főről levinni 
108 főre lényegében az innovációs létszámot, mármint a hivatalban, aki van most már, és át is 
lett keresztelve.  

Na most – már röviden befejezve -, azt, amit most hallottunk, meg amit én felolvastam 
azt is, hogy mi volt 2011-ben, nem akarom részletezni, hogy mi lesz ebben az évben, 
összeszedjük az adatokat - túlzok természetesen, de mi lesz ebből? – ez egy kérdés. Hogyan 
megy itt előre a dolog? Na most, jó, most már két év lassan eltelik, még két évünk lesz, de itt 
állunk, és ez nem nagyon megnyugtató, ami itt az adatoknak a feldolgozását jelenti. Először is 
be kell szerezni az adatokat, ez egy munka, de ezt nem most kéne beszerezni, utána meg hogy 
a különböző paraméterek szerint felosztom, az is jó. Alapjában véve én olyan értelemben nem 
akarom támadni ezt az anyagot, ami itt van, merthogy úgy mondjam, majdhogynem nem lehet 
mást csinálni, ez még egy másik dolog, ez is megérne itt még egy nagyon hosszú beszélgetést, 
de azt nem lehet.  

Például ugye volt itt sok minden, például a NEKIFUT program. Erre már 29 millió 
elment, de hogy mondjam, az innovációban nem nagyon látszott meg. Összeírják azt, hogy 
különböző akadémiai intézetekben, egyetemeken milyen kutatás folyik, most ezt odaadni egy 
kisvállalkozónak, az nem fog menni. Ráadásul az akadémiai kutatás az egy másik téma, arra 
is összejöhetnénk itt, hogy az alapkutatás és a többi. Itt inkább azt várná az ember az 
innovációtól, hogy az országnak a gazdasági helyzetét emelje. Tudom, nagyon bonyolult a 
dolog, de például ott is egy probléma van, hogy nem tudnak pályázni azok, akik alapjában 
véve akarnának valamit csinálni, de 200 oldalt egy kisvállalkozó nem ír meg. Tehát segítséget 
kellene persze nyújtani, ezt többre nézném, minthogy felmérjük azt, hogy milyen kutatás 
folyik nálunk Magyarországon. Annak is a színvonala nincs a legmagasabb szinten sajnos, 
mert pénz nincs. Pénz, gondolom, innovációra sincs, de túlzok persze természetesen. Itt nem 
hangzott el, hogy mennyi áll rendelkezésre majd ez évben, de a helyzetet ismerve azért nagy 
változás nem lesz.  

Úgyhogy én azt mondanám, hogy most ötletelni ugyan lehet, eddig is annyit 
ötleteltünk a Nice innovációba, hogy már csak az ötletek halmaza volt, hogy valahogy elő 
kellene segíteni azt, hogy pénzhez jusson az ipar, a kisvállalkozók pláne, meg a 
középvállalkozók, ezt segítsük. Lehetne ezt még itt folytatni, és elnézést kérek azoktól, akik 
esetleg mondjuk, azt mondják, hogy ez valami rossz - ennyi csak röviden.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr jelentkezett, és utána megadjuk a válasz 

lehetőségét Mészáros úrnak részben azért is, mert elképzelhető, hogy az általa elmondottak 
bizonyos kérdéseket feleslegessé tesznek, részben pedig azért, mert mint említettem, bizonyos 
időkereteket muszáj vagyunk most tartani. Köszönöm. 

 
BANA TIBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Mindenekelőtt köszönjük a hozzánk eljuttatott dokumentumokat, illetve a szóban megtett 
kiegészítést. Az idő rövidségére való tekintettel, mindössze néhány kérdést szeretnék feltenni 
a Nemzeti Innovációs Hivatal 2011. évi tevékenységének összegzéséhez, illetve a Nemzeti 
Innovációs Hivatal 2012. évi terveihez kapcsolódóan. 

A tevékenység összegzésével kapcsolatos dokumentum 7. oldalán szerepel egy 
bekezdés: „reformok az innováció területén” címmel. Itt néhány címszó szerepel is ebben a 
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témakörben, én mégis azt kérném elnök úrtól, hogy néhány gondolattal világítsa meg 
számunkra azt, hogy milyen reformok várhatóak az innováció területén.  

Aztán a 14. oldalhoz kapcsolódóan, két felvetéssel szeretnék élni. Az egyik egy olyan 
konkrét kérdésem lenne, hogy helyesnek tartja-e elnök úr azt, hogy a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala fogja végezni a K+F ügyek hatósági minősítését? 

Egy másik felvetésem pedig a belkapcsolatok részhez kötődne. Arra gondolok, hogy 
miért nem szerepel a hazai feltalálókat képviselő Magyar Feltalálók Egyesülete a 
belkapcsolati partnerek között, megköszönném, ha erre is választ tudnánk kapni elnök úrtól. 

És a 2012-es évhez kapcsolódó felvetéseimnek az egyike az a Dézsi úr által előttem 
elmondottakhoz szorosan kötődne, hiszen ő is érintette azt a kérdéskört, hogy milyen összeg 
áll rendelkezésre az idei év során, hiszen mint tudjuk, minden tervhez tartozni szokott egy 
költségvetés is. Arra lennék kíváncsi, hogy mennyi pénzből fogja megvalósítani a Nemzeti 
Innovációs Hivatal a 2012-es évre vonatkozó terveit.  

És a 16. oldalra lapozva pedig még egy konkrét kérdésem lenne Mészáros elnök 
úrhoz, az új innovációs törvény előkészítéséhez kapcsolódna ez a kérdésem. Az új innovációs 
törvény meghozatalánál mit kell értenünk a vidék innovációs érdekeinek erősítésén, 
megköszönném, ha erre is egy néhány mondatos választ tudnánk kapni elnök úr részéről. 
Előre is köszönöm a válaszokat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És akkor megkérjük Mészáros elnök urat, hogy 

válaszoljon. Köszönöm szépen. 

Dr. Mészáros György elnök (NIH) válaszadása 

DR. MÉSZÁROS GYÖRGY elnök (Nemzeti Innovációs Hivatal): Én is köszönöm a 
kérdéseket. Professzor úrral kezdeném. Egyrészt függ attól, hogy milyen indikátorokat 
használunk, hogy épp a statisztikában mit sikerül kihozni. Idéznék egy klasszikus mondást: 
„How to Lie with Statistics”, tehát hogy hazudjunk a statisztikával. Ezek természetesen nem 
önkritikus mondatok voltak, tehát mi átvettük ezeket az adatokat, nem mi generáltuk. 
Abszolút egyetértek abban, hogy az elmúlt időszak tizenvalahány éve hullámvölgyeket és 
siker-hegyeket tartalmazott, akár visszagondolva az OMFB időre, ahol még volt pénz, 
lehetőség, akár visszagondolva a Szabó Gábori vezetésre, azok jobban működő időszakok 
voltak. De, mint volt kutató, és most az Innovációs Hivatal elnöke azt mondom, hogy 
természetesen voltak hibák, de sikerek is, ezt úgy együtt kell kezelni. 

Ugyanakkor mindnyájan kimondhatjuk azt, hogy körülbelül 10 év alatt, vagy 
tizenegynéhány év alatt majd 500 milliárdnyi innovációs alapnyi pénzt kezeltek az eleink, és 
ennek megfelelően ennek hasznosultsága mondjuk azt, hogy sok mindenben látszik, de 
ugyanakkor azokat is megértem, akik többet szerettek volna látni. Értelemszerűen nem is a 
múlttal szeretnék foglalkozni, hiszen ez nem tisztem, inkább a jövővel. Egyrészt szerintem 
nagy léptékű, vagy legalábbis előremutató terve akár a kormányzatnak az új Széchenyi-
tervben, akár a Széll Kálmán-tervben, akár az általunk írt beszámolóban megtekinthető. 
Szeretnénk szakítani az elaprózott, a rosszul hasznosuló innovációs támogatások rendszerével, 
természetesen az eredményeket és a jó eljárásrendeket megtartva. És van egy jó hírem, 
nemsokára, egész precízen március hónapban, kiíródnak végre új pályázatok, amely 
pályázatokkal, mondjuk azt, hogy a gazdasági élet szereplői is, és a kutatási szegmens 
szereplői is végre lélegzethez jutnak, és ez által elindulhat egy folyamat.  

Éppen ezért fontos az, amit kiemeltem a tevékenységünkből, ez az obszervatórium, 
hogy nem vakrepülésben lehet majd pályázatokat kiírni, hanem megalapozott és gondosan 
kimunkált gazdasági adatok alapján. Természetesen mindnyájan tudjuk azt, hogy sok a fóka 
és kevés a hal, tehát nem fogunk tudni olyan pályázatot megalkotni, ami mindenkinek tetszik. 
Éppen ezért a pályázat kiírásában szeretnénk a relatíve gyorsan megtérülő - a Szellemi 
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Tulajdon Hivatala elhangzott -, itt szabadalmakban is megjelenő vagy know-how-ban is 
megjelenő tevékenységet támogatni, hiszen megint, mint volt kutató elmondhatom azt, hogy 
pályázatot írni mindenki tud, az aktuális trendeknek megfelelő témát meg tudja találni, és 
azok felelőssége, akik a pályázatot kiírják és elbírálják egyre nagyobb. Hiszen ez is egy 
öntanuló folyamat, ennek megfelelően most már sokkal kifinomultabb technikákkal írnak 
pályázatot azok is, akik tényleg jó projektekkel jönnek, és azok is, akiknek a tevékenysége 
mondjuk azt, hogy megkérdőjelezhető.  

Ennek megfelelően örömmel jelenthetem azt, hogy az elszánás a megújulásra nagy, az 
innováció felé, vagy az innováció értékének megemelésére szintén, akár a kormányzati 
tervekben, akár a bennem munkáló, mondjuk azt, hogy felelősségből kifolyólag, állíthatom 
ezt. Maga a hivatal megújult, ez szintén a beszámolóból látszik, rendkívül jó kvalitású, magas 
szakismerettel bíró, én így szoktam mondani, hogy csikócsapat áll mögöttem, akik ilyen 30 és 
40 év közöttiek, az átlagéletkor 39 év, akik szeretnének is tenni, és akik egy új szelet vagy egy 
új hangulatot hoztak ebbe a munkába. Csak egy személyes élmény. Ha este 8-kor 
végigballagok a folyosón, még a szobák felében ég a villany, ami jó érzés egy főnöknek és jó 
érzés egy folyamatért felelősnek, hogy munkálkodnak rajta.  

És akkor alelnök úr néhány kérdésére visszatérve. Egyrészt megkeresem a 7. oldalt. 
Gyakorlatilag az NGM nevében én kevésbé vagyok jogosult nyilatkozni, de az általánosság 
szintjén talán megengedhetem magamnak. Tehát gyakorlatilag mindenki tudja azt, hogy maga 
a KFI folyamatok kapcsán a feladatok megosztásra kerültek. A stratégia előkészítés folyamata 
az NGM-hez tartozik, és ezen keresztül az Innovációs Hivatalhoz, és a pályázatok gyakorlati 
lebonyolítása, finanszírozása és végrehajtatása pedig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium NFÜ 
mag triumvirátusának a dolga.  

Az NGM akár a nagy reform könyvében, akár az ágazati stratégia terveiben, amelyek 
most kimunkálás alatt állnak, keresi azokat az utakat, amelyeken a hasznosultság a legjobb 
lehet egyrészt nemzetgazdasági szempontból, akár a foglalkoztatás, akár a kkv-k felfuttatása, 
akár a GDP, akár a piacteremtés, a munkahelyteremtés és még sok minden szempontot 
figyelembe véve. Akár pedig abban, hogy a nemzetközi folyamatokat Magyarországra 
részben adaptálja, részben pedig az EU-n belül a kormányzati ihletésű, vagy kormányzati 
háttérrel végrehajtható feladatokat ellátja, akár az EU 2020-ban történő minél több magyar 
pénzlehívás, a politikai lobbi és stratégiai segítése. Maga a hivatal sem tétlenkedik, szeretnénk 
Brüsszelben egy lobbiirodát – használjuk így magunk között ezt a fogalmat – megnyitni, 
hiszen mindnyájan tudjuk azt, hogy a tevékenység, tehát a 2014-et követő pénz első 
szétosztása most történik, és ehhez a lobbitevékenység nélkülözhetetlen. Körülbelül 13 ezer 
lobbicéget tartanak bejegyezve jelenleg Brüsszelben a teljes vertikumra, ebből igazán a 
magyar kormánynak és az Innovációs Hivatalnak is kell a kalácsból mazsolát is kivadásznia, 
ez pedig csak úgy valósulhat meg, ha ott vagyunk, ha érdekeket képviselünk, ha kapcsolatokat 
építünk, ha meg tudjuk fogalmazni azt, hogy mit szeretnénk és ezt érvényesíteni is tudjuk.  

A felsőoktatás korszerűsítésére szintén elfogadtak bizonyos irányelveket, 
értelemszerűen, én, mint volt természettudós, és mint az innovációért felelős ember azt 
mondhatom, hogy nagyon fontos, és egyik gátja manapság a gazdasági fejlődésnek a bizonyos 
területeken észrevehető szakemberhiány. Ennek megfelelően azt gondolom, hogy mind a 
műszaki területek, mind az informatika területén, mind a természettudományos területeken a 
létszám emelése és a szakképzés színvonalának emelése ezzel szimultán nagyon fontos.  

Az SZTNH-val elég jó kapcsolatban vagyunk. Egyrészt azért, mert együttműködünk, 
másrészt ezt jogszerűvé is tettük azáltal, hogy egy együttműködési szerződést kötöttünk. Ez 
egy kormányzati döntés volt, illetve, ha jól tudom, a parlament döntötte ezt el, hogy az 
SZTNH végzi ezt a feladatot. Az együttműködésünk terén mi átadtunk információkat 
értelemszerűen, mint hivatali elnök szívesen végeztük ezt a feladatot; de azt hiszem az 
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SZTNH kezében legalább ilyen jó kézben van, és a vázolt terveinkből látszik az, hogy van 
feladatunk bőven, tehát gyakorlatilag az embereink nem fognak unatkozni. 

A feltalálók szervezetével szintén jó kapcsolatban vélem magunkat, majd mindjárt az 
elnök úr ezt megerősíti, vagy sem, szintén többször találkoztunk, ennek megfelelően őket sem 
kezeltük mostohagyermekként amellett, hogy az infrastrukturális anyagi hátterünk korlátozott, 
mint mindenkié ebben az országban, ebben a pillanatban. 

Maga a belkapcsolatok feladata rendkívül fontos, hiszen gyakorlatilag a 
magyarországi teljes kkv-, multi-szektort, és gyakorlatilag majd minden Magyarországon 
realizálódó kutatás-fejlesztés innovációt kell valamilyen logisztikai rendszerben összefoglalva 
kezelnie és segítenie, mentorálnia, inkubálnia, és még szeretnék én pluszforrásokat is ebbe a 
folyamatba bevonni, amiben szintén segítséget jelent ez a tevékenység, hiszen a különböző 
kockázati tőke és egyéb alapokkal való kapcsolattartásban is ez a részlegünk vagy 
főosztályunk segít.  

Milyen összeg áll rendelkezésére az Innovációs Hivatalnak a költségvetési 
törvényben: 1,2 milliárd van számunkra meghatározva, amely összeg a megszorítások 
eredményeképpen lett ennyi, eleink még több mint duplájából gazdálkodtak ennek; és tavaly 
is elég lábujjhegyen tevékenykedtünk, de túléltük az évet, tehát azt hiszem, hogy nehéz lenne 
minket pazarlással vagy bőségszaruból szorgos merítéssel vádolni.  

Magát a pályázati rendszert, mint mondtam volt, nem mi kezeljük, ennek megfelelően 
a hivatal működése, a nemzetközi kapcsolatok, a dologi költségek az ingatlan üzemeltetésére 
és egyéb tételekre korlátozódik csak. 

Az új innovációs törvényben a vidék innovációjáért való tevékenységünkre kérdezett 
rá az alelnök úr, ha jól értettem. Természetesen minden, ami innováció, minden, ami az 
országot szolgáló KFI folyamatok, vagy ennek határmezsgyéjén mozgó területek, azt mi 
feladatunknak érezzük egyrészt azért, mert ez a dolgunk, másrészt azért, mert akár egyéni 
elemi érdeke is bármely magyarnak, hogy kitörési pontot elősegítsen, márpedig az innováció 
egy kitörési pont abból a helyzetből, ahol most a gazdaságilag vagy foglalkoztatáspolitikailag 
vagyunk.  

A vidékfejlesztési miniszter úrral folytattunk már megbeszéléseket, hogy hogy tudjuk 
egyrészt - ha jól emlékszem, Darányi-tervnek hívják - a tevékenységüket segíteni. Bizonyos 
kutatásokat az európai normáknak, és a Magyarországon szigorúan génmanipuláció-ellenes 
törvényi szabályozásnak megfelelően szeretnénk vezetni, és ezen kívül pedig az innovatív és 
mezőgazdaságot érintő ötleteket egyrészt becsatornáznánk a minisztériumba, másrészt az ő 
ötleteiket hozzánk, hogy ebből ne csak ötletek, íróasztalfiókban porosodó tervek, hanem 
realizálódó, végrehajtott, az országot szolgáló tevékenységek valósuljanak megh. 

Ha jól sejtem, akkor minden kérdésre sikerült válaszolni. Köszönöm a kérdéseket, és 
természetesen nem csak így plénum előtt, hanem személyesen is állok bárki rendelkezésére, 
ha akár kérdésük van, akár jó tanácsuk van, vagy egyéb formában is. Köszönöm. 

További kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még a képviselő urat láttam, hogy jelentkezik. Bocsánat, 
hány hozzászólás lenne még? A Vedres urat láttam még.  

Az lenne tisztelettel a kérésem, hogy nagyon röviden legyen a kérdés 
megfogalmazása, hogy egy nagyon rövid válaszadásra is legyen mód, mert utána el kell 
mennie Mészáros elnök úrnak. Köszönöm szépen. 

 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Igyekszem rövid lenni. Tisztelt Elnök Úr! Én azt 

szeretném megkérdezni, hogy elolvasva a tavalyi esztendőt, meg az idei terveket is, nem 
találkoztam egy olyan résztvevővel, amelyik azt gondolom ugyanakkor nagyon-nagyon 
fontos, most különösen, hogy a közigazgatás nagyon komolyan átalakul, ez pedig a megyék 
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és az önkormányzatok szerepe. A kkv-król volt szó, volt szó a multiktól kezdve ilyen 
szempontból, minden szereplőről. Ez a bizottság az Oktatási és tudományos bizottságnak az 
albizottsága, tehát ilyen formában az oktatásról is volt szó, viszont azt gondolom, hogy az 
egyik legfontosabb szereplő az önkormányzatok és most újonnan a megyék, merthogy nekik 
ez az egy szerepük maradt a jövőben, hogy területfejlesztés, egyáltalán a fejlesztés, sőt a 
régióktól ők veszik át a szerepet a jövőben.  

Tehát nem is nagyon kérdésként szeretném ezt megfogalmazni, hanem inkább 
felhívásként vagy erősítésként, hogy ezt hiányolom az anyagból, és azt javaslom, hogy 
nyugodtan nyíltan írjuk bele, és ráadásul azt kellene kitalálnia a hivatalnak, hogy milyen 
módon tudja erre az új szerepre vagy megújuló szerepre - mert ez eddig is dolga volt a 
megyéknek - megerősíteni az ott dolgozó egyrészt politikusokat, másrészt pedig a hivatal 
megmaradt munkaszervezetét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm.  
Vedres úr, parancsoljon! 
 
DR. VEDRES ANDRÁS (a Feltalálók Egyesületeinek Nemzetközi Szövetségének 

elnöke, a Magyar Feltalálók Egyesületének főtitkára): Tisztelt Elnök Úr! A Tudományos és 
Technológiai Obszervatóriumhoz, vagy általában, mert hisz először az hangzott el. Én úgy 
gondolom, hogy a Tudományos és Technológiai Obszervatóriumról először, hisz az egy 
konkrét terve a Nemzeti Innovációs Hivatalnak, kicsit kapcsolódik persze az 
általánosságokhoz.  

Cséfalvay államtitkár úr egy hónappal ezelőtt az új pályázatok elindulása előtt tartott 
egy rövid kinyilatkoztatást, és én ott voltam először boldog az innovációs pályán. Ugyanis 
Cséfalvay úr azt mondta: minden pályázat közepe és az innováció kiindulása a 
szabadalmaztatott találmány, aztán ezt még kicsit kifejtette és elment. A minisztériumi 
hivatalnokok és a meghívottak ott enyhén szólva hanyatt estek ettől, pedig Cséfalvay úrnak 
igaza volt, és ezt állíthatom, mint a Feltalálók Világszövetségének elnöke, 88 országból 
vannak tagszervezeteink. Ugyanis a prosperitás feltétele az innováció, mint a prosperitás 
legdinamikusabb eleme, és nincsen innováció találmányok nélkül. Ugyanis olyan hatalmas a 
ráfordítás az innovációban, hogy a találmány monopóliuma az egyetlen, amely megvédi a 
befektetőt és a globalizáció korában ez kőkemény szabály. Na most, a monopólium két dolog 
lehet, a szabadalom monopóliuma, itt széles értelemben kell érteni: használati minta, új 
növényfajta oltalom, eredet oltalom, stb., stb., védjegy; és a szerzői művek, amelyek nem 
gondolati művek, hanem azoknak először fizikailag létezniük kell, az ő monopóliuma, ha 
automatikusan ébred és a többszörözésre vonatkozik. Ugyanolyan kiindulás az innovációnál, 
mint a szabadalom, gondoljunk csak a Jézus Krisztus Szupersztár címre, amely többet hozott, 
mint 80 magyar nagyvállalat a jogtulajdonosának, tehát ez kőkeményen így van.  

És viszont nincsenek találmányok és művek feltalálók és alkotók nélkül, az pedig csak 
emberfő lehet, a legokosabb egyetem vagy kutatóintézet, vagy vállalkozás sem képes 
létrehozni ilyet. Megnézem a szövegeiteket, beteszem, és azt mondom, keresd. És az a szó, 
hogy találmány, nem fordul benne elő, hogy feltaláló nem fordul benne elő, hanem mi van: 
ötlet és innovatív ötlet. Üsd fel! az értelmező szótárt, hogy mi az az ötlet, mit jelent? Holnap 
elmegyek a barátnőmmel moziba, aztán lefekszem vele, ez egy ötlet, hirtelen támadt meglepő 
gondolat. És ma a médiában, de a tisztelt hivatalnál is az ötlet van odatéve, és attól még 
milyen messze van és mennyi szó az elképzelés, a megoldás, a találmányi gondolat, és 
mondjuk ki: a találmány, vagy az alkotás. Háromszor fordul elő az alkotás szó a két 
dokumentumban. Úgy, mint: jogalkotás és szabályalkotás. Hát miről beszélünk? Elsiklik a 
lényeg.  
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És akkor vissza a TT Obszervatóriumra. Van TT Obszervatórium. Itt van, 
rákapcsolom az internetet, jó. Mi a legfontosabb darabja: a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala által kezelt adatbázis és a kollégái által kezelt adatbázis, amit az Európai Szabadalmi 
Hivatal kezel, abból megállapítható nagyon sok minden. A dinamizmusa a dolgoknak, hogy 
mi van érvényben, mi nem, mit vontak vissza, mit nem, képviseletváltozás, Szolnokon hányat 
csináltak, stb., stb., stb. De nem ez a lényeg. Mert az az adatbázis elérhető, és ez 
összekapcsolható az adóhivatal adatbázisával, a cégadatbázissal, hanem azok, akik ezt kezelik 
és létrehozzák, ott abban a hivatalban, amely százvalahány-éves múltra megy vissza, benne 
van minden, amit magyar csinált, alkotott és lekutatható pillanatok alatt és stabil adatok 
jönnek le. Tehát szegények vagyunk, de ott vannak szakemberek, van tapasztalat, és én, mint 
ide meghívott szakértő, úgy gondolom, hogy az az én dolgom, próbáljuk meg elkerülni a 
csapdákat, és ne lépjünk bele a vermekbe, szegények vagyunk.  

Tehát nem kellene inkább elgondolkodni azon, hogy most nagyon helyesen a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatalhoz tették az értékelést. És nem kell külön értékelés nyeretlen 
kezdőkkel, akiket felvett a hivatal, majd azok fognak értékelni? Ott megvan a tapasztalat. És 
miután mindennek az alfája és az Omegája azokban az adatbázisokban van benne és azokban 
az emberekben, akik ott dolgoznak, és ma már a szellemi tulajdon egésze is ott van 
hatóságilag. Tehát el lehetne gondolkozni azon, hogy költséghatékonyság szempontjából nem 
kellene itt valami feladatmegosztás vagy áttétel, és azt mondani: gyerekek csináljátok ezt 
meg, toljátok rá a NAV-nak az adatbázisát, meg a cégadatbázist, és akkor az egész csak egy 
szoftver és linkek az adatbázisokban.  

És utoljára még azt hadd mondjam el, hogy életemben feltaláltam és innováltam. Az 
innovációs eredményeim még ilyen nagy plakátokban is ott díszelegnek, például most a 
TANTUM VERDE ilyen divatos izé lett torok micsodákra, vagy ott van a Duna TV, közöm 
volt annak a megvalósításában. Az innováció egy vállalkozás belügye, a leges 
legeslegtitkosabb folyamat. Mit tudok? A kiindulást, a szellemi tulajdont, mert az nyilvános, 
ott nem zárhatok el információt; és mit tudok még, a végét: az új terméket, eljárást és 
szolgáltatást. Közben van egy nagy titok, és akkor azt akarod támogatni? Arról akarsz tudni? 
Hát tudod mikor! Hogy szerzel abban információt? Lehet, mert én is kitöltöttem ilyen 
kérdőíveket, statisztikákat, ezeket, azokat, aztán alapoz rá, aztán ellenőrizd, hogy hova költik 
el a lóvét. Csak az elejét tudod ellenőrizni és megfogni és a végét. Nézzétek meg az USA-t, 
nézzétek meg az USA innovációs törvényeit, egy ilyen szakajtó van, itt benne van a 
komputeremben is, és akkor erről el lehet gondolkodni, hogy akkor most mit akarunk itt. És 
akkor olvasva ezt az anyagot: a Nemzeti Innovációs Hivatal, hát azt mondtam, hogy ez egy 
bolsevik hivatal, ez a világon mindenhez ért. Ez ezt is meg fogja segíteni, azt is meg fogja 
csinálni, ezt is így fogja, azt is így fogja – ez lehetetlenség, nem fog sikerülni. Ami alap és 
megvan, az a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál van, és utána pedig megjelenik az új 
áruk és szolgáltatások formájában. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Friedler úr jelentkezett. Szeretném kérni, hogy röviden, 

amit az előbb Vedres úr kevésbé tartott be, csak az időkeretre való tekintettel.  
 
DR. FRIEDLER FERENC rektor (Pannon Egyetem): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Két javaslatom van. Az első, hogy fogadjuk el az előterjesztést, ez egy korszerű anyag, én úgy 
gondolom, hogy bármelyik fejlett európai országban ez egy megfelelő előterjesztés lenne. 

A második javaslatom az, hogy Magyarország speciális, mert ha csak azt tekintjük, 
hogy a központi régió egy fejlett régiónak számít, a vidék pedig fejletlennek, ennek a 
kezelésére speciális eszközök kellenek. Na most, nekem alkalmam volt az egyetemi funkcióm 
révén megismerni a vidéki fejlesztéseket, oktatási, kutatási kapacitást, és vannak olyan régiók, 
ahol ezek hiányoznak. Azt is meg tudjuk állapítani, hogy az oktatás, a műszaki felsőoktatás, a 
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műszaki tudományos kutatás és az innováció összefügg, ezeket egymástól nem lehet 
elválasztani. 

Én szeretném a tisztelt bizottság figyelmébe ajánlani, van egy kísérlet, egy sikeres 
kísérlet, egy sikeres modell: Nagykanizsa. Nagykanizsán nem volt sem kutatás, sem 
innovációs tevékenység, sem korszerű felsőoktatás korábban, saját erőből ezt felépítette egy 
intézményi támogatással oly módon, hogy korszerű modellt alkalmaztak. Ennek az a lényege, 
hogy ez a három tevékenység: a műszaki felsőoktatás, a kutatás és az innováció egymásra 
épül, egymást erősítő; és a helyi erőforrásokkal sikerült ezt felépíteni. Nem kívánom most itt 
részleteiben elmondani, ez hogy működik, én azt javaslom, vagy kérem a bizottságtól és elnök 
úrtól, hogy esetleg egy 3 fős bizottság meglátogatná ezt az intézményt és a tapasztalatokat a 
bizottsággal megosztaná. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Harangozó Gábor jelezte még a szólási szándékát, és aztán megadjuk gyorsan még 

zárszóra a lehetőséget Mészáros úrnak.  
 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen a beszámolóját. Azt gondolom, hogy a hivatal 
szervezésében a feladatok újragondolásában történtek előremutató dolgok, és tényleg azt 
remélem, hogy sikerrel fogják a hivatal feladatait ellátni.  

Nincsenek könnyű helyzetben, mert alapvetően Magyarország szerintem egy nem jó 
irányba indult el, merthogy az ország versenyképességét nem a munkavállalói jogok és az 
érdekképviseleti jogok csorbításával egy ilyen alacsony hozzáadott értéket termelő feldolgozó 
iparú ország irányába kéne elvinni, hanem sokkal inkább a felsőoktatás javítása, 
kutatásfejlesztés, innovációs lehetőségek megteremtése, javítása érdekében kéne többet 
tennünk. Talán valami majd a jövőben ez irányban is változni fog, feltéve persze, ha lesz majd 
egy kormányváltás. 

Ami a konkrét kérdésem, illetve megjegyzésem lenne. Válaszában elnök úr említette, 
hogy szeretnének egy brüsszeli irodát létrehozni, amit én egy kifejezetten jó dolognak tartok 
tekintettel arra, hogy még az előző kormányzati ciklusban történt erre való döntés is, hogy ezt 
létre kéne hozni, ennek én voltam az előterjesztője. Csak egy dologra szeretném felhívni a 
figyelmet vagy talán kérdezni. Elnök úr azt mondta, hogy ez inkább egy lobbitevékenységet 
folytatna. Én azt gondolom, hogy a lobbitevékenység mellett legalább ilyen fontos, hogy 
egyfajta inkubátorház típusú tevékenységet el tudjon látni, hiszen rengeteg brüsszeli forrás 
van, ha úgy tetszik parlagon a kutatás-fejlesztés innovációs területen, amiben nem a legjobban 
jeleskedtünk már évek óta, amit érdemes javítani és ebbe ez is egy kiváló lehetőség lenne, 
úgyhogy amennyiben erre van fogadókészség, akkor csak erre szeretném felhívni a figyelmet. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Elnök úr, tessék parancsolni! 

Dr. Mészáros György elnök (NIH) válaszadása 

DR. MÉSZÁROS GYÖRGY elnök (Nemzeti Innovációs Hivatal): Köszönöm szépen. 
Igyekszem én is gyors lenni, az elnök úr kívánságának megfelelően. A megyék és az 
önkormányzatok súlya evidens módon fontos, ez a szó ugyan nem szerepelt benne, de 
regionális felelősség és a területeken való regionális jelenlét annál inkább. Köszönöm az 
ötletet, ezt is beletesszük.  

Elnök úr hozzászólását értelmezni tudom azáltal, hogy a feltalálók értelemszerűen a 
Szellemi Tulajdon Hivatalával való szimbiózist és kapcsolatot látják a legfontosabbaknak, 
azonban ahhoz, hogy találmányhoz eljussunk, ahhoz elég hosszú az út. Értelemszerűen a 
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találmányhoz való eljutás kezdődik a kutatással, majd később a fejlesztéssel; amikor a 
fejlesztés eredményeképpen van egy prototípus, onnan indul – az én definícióm szerint – az 
innováció, hiszen az innováció a prototípustól a piacképes termékig terjedő út. Ez 
tényvalóság, hogy egyes multiknál ténylegesen a legtitkosabb folyamatok, azonban egy 
államnak, egy kormánynak mindenképpen feladata az, hogy ezen folyamatokat felgyorsítsa, 
elősegítse, a partnereket összehozza és még számtalan egyéb tevékenység, idő hiányában 
ezeket nem mondanám végig, úgyis mindenki ért engem, gondolom. Ha most odadobjuk a 
lovak közé a gyeplőt, akkor láttuk az elmúlt időszakban, hogy hova jutunk, ennek 
megfelelően én a feszes gyeplőt és az irányító tevékenység politikáját tartanám inkább 
fontosnak.  

A másik, amivel szintén elnök úrral vitatkoznék, hogy gyakorlatilag, ha az internet 
adatbázisaiból dolgoznánk, akkor tulajdonképpen egy önképzőköri-szintű munkát 
mondhatnánk magunkénak, ez az egyes kutatók esetében a NET egy felhasználható dolog, mi 
is használjuk ezt a fogalmat értelemszerűen és nagyon fontosnak tartom, de a rendszerezett 
adatok azok, amelyekkel tudunk mi valamit kezdeni. Márpedig, ha az internetre beütünk egy 
szót, akkor jó esetben 38 ezer, rossz esetben 347 ezer találatot kapunk, ezekkel egy 
átlagember már csak fájl menedzsment szintjén sem tud semmit kezdeni. Éppen ezért a 
gazdaságpolitika, aminek a feladata az, hogy az innovációs folyamatokat és az egész 
gazdaságpolitikát nem mellesleg szabályozza, elősegítse a maga eszközeivel, azoknak 
segítséget kell adni, elemzéseket kell nyújtani, tényszerű számokat kell adni. Ha ezeket 
megadjuk, márpedig mi meg fogjuk adni, akkor segítettünk, ha nem, akkor azt mondhatjuk, 
hogy ott van a Google, tessék dolgozni, ebből nem lesz semmi. Tehát én igenis nagyon 
fontosnak tartom az obszervatórium működését, és nem véletlen az, hogy az OECD-től az 
Európai Parlamentig elég sok szereplő, a piaci szereplőket is ideértve, ezt kimondottan 
igényli, és egyik slágertermékünk, ha szabad ezt mondani, így tehát fájó szívvel azt kell 
mondjam, hogy én fontosnak tartom ezt, de természetesen megértem az elnök úr indulatát is. 

A következő. Rektor úr támogató szavait nagyon szépen köszönöm. Értelemszerűen a 
regionális kezelést fontosnak tartjuk, és a Közép-magyarországi régió problematikája kontra 
vidék úgy igyekszünk az új pályázatokban kezelni, hogy tükörpályázati rendszert hoztunk 
létre. Ahol az európai forrásokból Közép-Magyarország már nem támogatható, ott innovációs 
alappal tükörpályázat, míg ugye vidéken, ahol még vannak szabad források inkább az európai 
források, de természetesen ezt sem mereven kezelve.  

Harangozó úrnak szintén köszönöm a méltató szavait. A brüsszeli iroda ügyében 
abszolút egyetértek. Az idő rövidségére és a sietségre való tekintettel használtam ezt a gyűjtő 
lobbi fogalmat, értelemszerűen ez egy sokkal szélesebb körű tevékenység, ráadásul 
kormánytisztviselők fogják ezt végezni, ergo a „lobbi” szó is idézőjelben szerepelhetett csak, 
és az inkubátor funkciókat Magyarországon is onnan eredeztetően is rendkívül fontosnak 
tartom, tehát abszolút egyetértésben vagyunk. 

És végül, de nem utolsósorban megköszönöm a bizottság minden tagjának az 
érdeklődést, a rám szánt vagy a ránk szánt idejét, a nem kimondott, de biztató tekinteteket, és 
azt, hogy reményeim szerint mindnyájukat társamnak tudhatom abban a munkában, amelyet 
mi el fogunk és el szeretnénk látni, tanácsaikra, segítségükre, a törvényhozásban való markáns 
részvételükre mindenképp számítunk és még egyszer köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. El is engedjük elnök urat, merthogy az idő őt 

kifejezetten szorítja.  
Csak szeretném jelezni, hogy eseti bizottságról lévén szó, nincsen szavazás, mert nem 

előterjesztésről van szó, hanem megvitatunk kérdéseket. Lényegében ilyen értelemben 
formális záróaktusra nincs szükség, hogy szavazunk, vagy nem szavazunk a dologról, ezt csak 
tájékoztatásként jelzem. 
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Köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést, nyilvánvalóan számos alkalommal 
fogunk még találkozni az Innovációs Hivatallal is, és a hozzákapcsolódó pályázatok vagy akár 
jogszabályi dolgok ügyében, és Mészáros úrral pedig értelemszerűen állandó jelleggel, hiszen 
a bizottságunk állandó meghívottja. 

Egyebek 

Szeretném kérdezni, hogy van-e az egyebekkel kapcsolatban valakinek bármilyen 
észrevétele. 

Michl József képviselő úr, parancsoljon! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Csak amit előbb rektor úr jelzett, arra vonatkozóan 

szeretném megerősíteni, azt gondolom, hogy ez egy jó dolog lenne meglátogatni ezt a 
nagykanizsai példát, én jártam ott, azért is javaslom, hogy esetleg a bizottság ezt majd vegye 
napirendre. Elnök úrra bízom, hogy technikailag hogy oldható meg, mondjuk egy kérdőíves 
formában, hogy ki szeretne elmenni, vagy valamilyen módon megtalálni azokat a 
résztvevőket.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Megpróbáljuk - egy kicsit a jobb időt megvárnánk - az 

időkereteket belőni, de világos, hogy ezt számba kell majd venni, hogy ki hogy ér rá, milyen 
időpontban lehet ezt majd összeszervezni, de köszönjük szépen az ötletet és a javaslatot.  

Van-e további észrevétel? Parancsoljon! 
 
MICHL JÓZSEF (KDNP): Köszönöm szépen. Ha már lehet javaslatokat tenni, hogy a 

bizottságnak mit lenne érdemes meglátogatni, én javaslom mindenképpen, az egri főiskolán 
van egy olyan tudásbázis, ami a főiskolák között teljesen egyedi, hogy ilyen létrejöjjön 15 
találmánnyal és kutatólaboratóriummal, ami azt gondolom, hogy példaértékű, talán még az 
egyetemek között sem mindegyik büszkélkedhet vele. Ha a bizottságnak van kedve és ideje, 
talán azt is érdemes lenne megnézni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Én valószínűnek tartom, hogy itt mindenki tud számos ilyen 

példát felsorolni. Én azért szeretném azt kérni a bizottság jövőbeni munkarendjét illetően, 
nem ellenzem az országjárást, félreértés ne essék, de valóban azt lehet mondani, hogy nagyon 
sok helyen tudnánk nagyon jó példákat találni. Szerintem fontoljuk ugyan meg, csak azért 
szeretném azt mondani, hogy maradjunk egy picit a realitás talaján is, hogy a parlamentnek is 
van egy menetrendje, és a különböző törvények hol, milyen mértékben fognak bennünket 
érinteni, azt nyilván nem tudjuk, nem egyenletesen fog eloszlani, de azért egy kis 
önmegtartóztatást e téren szeretnék kérni. Valóban elég sok felsőoktatási intézmény is van, és 
akkor még nem beszéltünk a gazdasági szféra kutatói vagy éppen innovációs kapacitásainak 
bőségéről, és a maga nemében mindegyik egy külön érték természetesen. Értelemszerűen 
ezeket a javaslatokat fogtuk, ha lesz rá igény, akkor megpróbáljuk így összeszervezni. 
Köszönöm szépen. 

Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre.) 
Tessék professzor úr! 

Dr. Dézsi István hozzászólása 

DR. DÉZSI ISTVÁN (a Spanyol Akadémia doktora): Nem gondolom, alapjában véve 
jóhiszemű vagyok, de az innováció az egy nem meghatározott fogalom, az sok mindent jelent. 
De azzal szerintem itt foglalkozni kell, hogy az ország fejlődését hogyan, mivel lehet 
megjavítani, az egy fontos dolog lenne. Tehát itt arra is kellene figyelmet fordítani például, 
hogy milyen támogatás van, milyen támogatásokat esetleg igényelnek, és mire van lehetőség, 
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mit szeretnénk, hogy a fejlődés biztosítódjon, mert – hogy mondjam – nem látom én 
világosan. Lehet, hogy – hogy mondjam – én csak optimista vagyok, de nem lehet látni, hogy 
ténylegesen hogy tudjuk javítani az ország helyzetét, tehát ebben kellene nekünk megfelelő 
tanácsot adni, ha tudunk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Világos, hogy nem fogjuk tudni megváltani itt a világot. 

Én csak egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az anyagban voltak olyan kiemelt 
területek, amelyek kifejezetten a gazdaságpolitikai irányokat tekintve valamiféle kitörési 
pontként fogalmazódtak meg; hogy ezek mennyire célra vezetőek, vagy sem, nyilván nem 
tisztünk most ezt eldönteni. Arra szeretném még felhívni a figyelmet, hogy ezek között jó 
néhány olyan van, ami egykoron, az első Orbán-kormány idején is megfogalmazódtak, és 
azok közül akkor volt is elég komoly elmozdulás abba az irányba, aztán szerintem megálltak 
az ügyek, és emlékeim szerint igen széles gazdasági és tudományos kapacitás egyetértésével 
megszületett főbb irányelvek voltak a Széchenyi-terv keretén belül. Számos dolog most 
többé-kevésbé nyilvánvalóan aktualizáltan valahol újra visszajön, bizonyára mindegyiknek 
idő is kell, hogy legyen valamiféle értékelhető vagy értelmezhető eredménye, ez 
természetesen a gazdaságpolitikához tartozik. (Jelentkezés.) 

A parlamenti bizottságok működési rendjéhez hozzátartozik az a normális és 
szabályok szerinti elv, hogy az állandó, tanácskozási jogon jelenlévőkön kívüli meghívottak 
esetében, ha szót kérnek, akkor a bizottságnak kell arról szavazni, hogy szót kapjanak. Látom, 
hogy ön jelentkezik. (Dr. Kiss Attila az Egerfood Regionális Tudásközpontból jelzi, hogy 
szeretne szólni.)  

Tehát szeretne hozzászólni. Akkor tisztelettel azt kérdezem a bizottságtól, hogy szót 
adunk-e az egri kollegának. Aki azt javasolja, hogy igen, az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Egyhangú. 

Parancsoljon, fáradjon az asztalhoz és mikrofonba mondja, legyen kedves a nevét a 
jegyzőkönyv szempontjából is. 

Dr. Kiss Attila (EGERFOOD Regionális Tudásközpont) hozzászólása 

DR. KISS ATTILA (EGERFOOD Regionális Tudásközpont): Dr. habil Kiss Attila 
vagyok, az Eszterházy Károly Főiskola intézet igazgatója és az EGERFOOD Tudásközpont 
főigazgatója.  

Nagyon sokrétű az innováció kérdésköre, tehát nyilván mindenki már az ülés vége felé 
gondolom sok információval lett felvértezve, nagyon sikamlós, de egyben szép terület, 
hatalmas a terepe a lózungoknak, ezt szinte mindannyian tudjuk. Viszont nagyon sok érdemi 
dolgot is lehet tenni, és a nemzeti együttműködés kormányához mérten úgy gondolom kedves 
képviselők, kedves elnök úr, hogy valóban nem szabad egy ilyen fontos hivatalt, mint a NIH 
egyedül hagyni ebben a munkában, és ezt az érdemi együttműködést tőlük is kérni, mert 
egyedül tényleg nem fognak tudni igazából semmilyen érdemi lépést elérni.  

Ez az együttműködés, én úgy gondolom, hogy egy olyan tudásközpontot képviselek 
egyébként, amely a rangsort tekintve, annak ellenére, hogy főiskolán működik, az első 
háromban benne volt, tehát azért is mertem vindikálni magamnak a jogot, hogy ilyen módon 
megszólalok. Nem tudom, hogy Nagykanizsán igazából mi jött létre, de biztos, hogy más 
területen ők is sok mindent alkotnak; mi az élelmiszerbiztonság és az élelmiszerfejlesztések 
terén működünk nagyon sok ipari partnerrel: a Gyulai Húskombináttól kezdve Szentessel.  

De az együttműködés tekintetében úgy gondolom, hogy nagyon fontos számítani az 
egyetemi tudásközpontokra. Hiába jött létre az előző kormány idején, nagyon sok állami 
tízmilliárd ment az ilyen típusú fejlesztésekre, tényleg életképes adatbázisok vannak; 
egyetértek, hogy nem kell újra adatokat gyártani, nem kell újra hatalmas pénzekért 
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tanulmányokat készíttetni, nem kell a kollegákat ezzel terhelni, foglalkozzanak értelmes 
dolgokkal, ami megvan, azt integrálni, szintetizálni kell.  

Én úgy gondolom, hogy olyan tényleges tudásbázis jött létre korábban még a 
kooperációs kutatási központoknál, azt követően 2005-től 2008-ig ’09-ig az egyetemi 
tudásközpontokban, hogy vétek ezt a bázist ki nem használni, itt elég csak az izzó parazsat 
megfújni, és úgy gondolom, hogy jóval költséghatékonyabb, mint hogyha új rendszereket 
hozunk létre. Erről egyébként egy parlamenti konferencia is volt bő egy éve, amit én 
szerveztem, amin nagyon sok tudásközpont részt vett, úgy gondolom, hogy egy ilyen 
innovációs fórumot érdemes talán - az együttműködő partnerek bevonásával is - figyelembe 
venni.  

Az egyetemek nélkül, a főiskolák nélkül, az akadémiai szféra nélkül nem lesz 
szerintem igazából előrelépés, mert minden tiszteletünk az üzleti szféráé, a vállalkozóké, ők 
küzdenek a túlélésért, egyedül ők innoválni nem fognak tudni, és olyan keretet kell 
kialakítani, hogy ez a típusú szándék motiválva legyen. Együttműködés alatt én még azt is 
értem, hogy nyilván itt van egy NEFMI, a NEFMI-nek egy felsőoktatási főosztálya, illetve 
vagyongazdálkodási osztálya, a felsőoktatásért felelős államtitkár és nagyon sok olyan 
szervezet van, amely a felsőoktatáshoz is linkekkel rendelkezik, pont az NGM és a NIM 
kevéssé, tehát valószínűleg azért kellene ilyen komplexebb rendszerben gondolkozni. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel mindenki el tudja mondani a saját életéből, hogy 

mit tart fontosnak, jómagam szintén egyetemről való vagyok, tehát jóleső volt ezt hallani. De 
azért tegyük hozzá őszintén azt, hogy igazi innováció, ami a gazdaságban is mérföldkőnek 
számít, az az, hogy hogyan tud bejönni a tudományos eredmény utána a napi termelésbe és az 
hogyan tudja az egész nemzetgazdaságot húzni, én legalábbis ebben hiszek, még akkor is, ha 
egyetemi emberként jólesett hallani azt, amit ön mondott. 

Tisztelt Bizottság! Van-e további észrevétel, megjegyzés, kérdés.  
Tessék parancsolni Vedres úr! 
 
DR. VEDRES ANDRÁS (a Feltalálók Egyesületeinek Nemzetközi Szövetségének 

elnöke, a Magyar Feltalálók Egyesületének főtitkára): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Tulajdonképpen csalódtam, mert azt vártam, hogy a Nemzeti Innovációs Hivatal a 
legfontosabban fog itt szerepelni és nem biciklifészerrel.  

 
ELNÖK: Bocsásson meg, Vedres úr, azt a részét most lezártuk, mert nincsen itt a 

Mészáros úr. 

Dr. Vedres András hozzászólása 

DR. VEDRES ANDRÁS (a Feltalálók Egyesületeinek Nemzetközi Szövetségének 
elnöke, a Magyar Feltalálók Egyesületének főtitkára): Igen, jó, de most a bizottság felé 
javaslom. A legfontosabb most az, hogy az állami partnerség az innováció terén újrainduljon. 
A lezárt pályázatok hatalmas kárt okoztak az országnak, és azoknak, akik megítélt 
támogatásokat kaptak és hoppon maradtak; mostanában talán már kapják a pénzeket, de 
közben két év elment, jogvesztések történtek, az innovációk leálltak.  

A hazai innovációs gárda napról napra, hétről hétre azt várja, mikor jelennek már meg 
az innovációs pályázatok. Tehát, ahogy én tudom, ezeket a pályázatokat a Nemzeti Innovációs 
Hivatal készíti elő, aztán megy a bonyolult úton és végül is valahol kiköt: a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumnál, aztán visszajön és pontosan nem tudni majd, hogy hogyan, ki 
menedzseli, és ki írja a pályázatokat.  
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Szerintem ennek a bizottságnak, még mielőtt valamiféle rossz pályáztatás menne, 
legalább azt kellene megnézni, mert nem sok, 5-10 pályázat, hogy mi az, és megnézni 
önöknek, akik felelősek, a törvényhozást végzik és végül is a nép által megválasztott 
képviselők, azt mondani, hogy gyerekek jól van, ezt csináljátok, vagy itt picit módosítani 
kéne. Ha ez nem megy keresztül ezen a kontrollon, akkor nem biztos, hogy jó fog kisülni 
belőle. Ki tudja-e kényszeríteni elnök úr ez az eseti bizottság, hogy ez a pályázati újraindítás 
elinduljon, mert ne húzzuk elő az új Széchenyi-tervet és tegyük ki, hogy itt van, nesztek, 
pályázzatok. Három bizottságot szerveztem, különbözőt, egymástól független embereket, és 
kérdeztem őket, mutassátok meg azt a pontot, ahova innovációs dolgokkal az új Széchenyi-
tervben pályázni lehet. És mindenki lepasszolta, azt mondta, ilyen nincsen. Tehát ezt várja a 
hazai innovációs társaság, hogy ez legyen. Képes-e ebben valamilyen szerepet az ön 
bizottsága vállalni, hogy ez minél hamarabb és nagyon jól megszülessen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tájékoztatást természetesen jogunk van kérni és természetesen fogunk is 

kapni. Az, hogy hivatalból mi hova kerül, vagy hova nem kerül, ez most lesz újraszabályozva 
egy új parlamenti törvény, tehát a Ház működésére vonatkozó új törvény fog megszületni. 
Azt, hogy pontosan ez mikor lesz, ezt én speciálisan most még nem tudom, de valószínűleg 
most ebben az évadban erre sor kerül, és ez elég világossá fogja tenni, hogy melyik bizottság 
mikor, milyen ügyekben hogy, és mint lesz illetékes. Egy dolgot hadd jegyezzek meg a 
korrektség kedvéért, merthogy nincsen itt az elnök úr és nem tud nyilatkozni. Tény és való, 
hogy az elmúlt időben számos, korábban megítélt pályázati pénz befagyasztásra került, ami 
ilyen innovációval kapcsolatos volt. De jó, ha azt is tudjuk, hogy mindez azért következett be, 
mert az Innovációs Alap pénzfelhasználása körül az elmúlt esztendőkben nagyon sok 
anomália volt, és olyan kutatások, és nem is tudom mi minden volt onnan finanszírozva, 
aminek az égvilágon semmi köze nem volt sem tudományos kutatáshoz, sem innovációhoz. 
Nem akarok senkit megbántani, de amikor a régi magyar zene tanulmányozása az Innovációs 
Alapból van finanszírozva, az mégiscsak kiveri a biztosítékot, vagy mondjuk a budapesti 
színházak műsorelemzése, meg jó néhány ilyen példát sajnos tudunk hozni. Ezzel 
kapcsolatban az Állami Számvevőszék nagyon sokszor elmarasztaló megállapítást tett az 
elmúlt esztendőkben, tehát ebből a szempontból az egészet muszáj volt végignézni.  

És azt is látni kell, hogy ezen túlmenően olyan források voltak előre lekötve, ami 
lényegében nem is volt, tehát szó szerint kiürítették az Innovációs Alapot. Úgyhogy én 
őszintén elismerem azokat a felvetéseket, hogy számos olyan pályázatnál, amelyeket kihoztak 
és megítéltek győztesnek, szerződést is kötöttek velük és így tovább, ők maguk nem tehetnek 
a dologról, ez jó néhány esetben komoly fennakadást és problémát okozott. De összességében 
ez volt a dolgok hátterében, hogy a jogi elkötelezettség mértéke sokkal nagyobb volt, mint a 
pénzügyi keret, ez az előző működésnek egy nagyon komoly anomáliája, ráadásul olyan 
forrásfelhasználásokkal, amivel kapcsolatban szintén nagyon komoly problémák 
fogalmazódtak meg. Az Állami Számvevőszékre tudok csak hivatkozni minden évben, tessék 
fellapozni az előzőt, minden évben újra és újra. (Harangozó Gábor: Megmaradt a pénz, elnök 
úr.) Nem maradt meg. Van-e további észrevétel, megjegyzés. (Nincs jelzés.) Köszönöm 
szépen. A mai ülést ezzel berekesztem.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 02 perc) 
  

Dr. Pósán László 
az eseti bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


