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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 35 perc) 

 

Elnöki bevezető, a napirend megállapítása, elfogadása 

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Köszöntöm az innovációs eseti bizottság résztvevőit. Köszönöm államtitkár úrnak, 
hogy elfogadta meghívásunkat és el tudott jönni. A mai bizottsági ülés napirendje az lenne, 
hogy tájékoztatót hallgatunk meg, és nyilván szót ejtünk a kormány innovációs 
elképzeléseiről, az innovációt érintő programjáról, és ennek a felelőse államtitkár úr, ezért is 
őt hívtuk. 

Tisztelettel azt kérném a bizottságtól, hogy aki a napirenddel egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyértelmű és egyöntetű. 

Tájékoztató a kormány innováció-politikájáról 

Tisztelettel át is adom a szót államtitkár úrnak. A tájékozódás megkönnyítése 
érdekében munkatársaink voltak olyan kedvesek, és a témához kapcsolódó újságcikket 
fénymásolatban mindenkinek letették az asztalára. Ha valaki szükségét érzi kapaszkodóként, 
akkor tudja használni. Tessék parancsolni, államtitkár úr, és még egyszer köszönöm, hogy 
eljött és elfogadta a meghívásunkat. 

Dr. Cséfalvay Zoltán államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli 
tájékoztatója 

DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 
Elnök Úr! Nagyon köszönöm a meghívást és külön a reklámot, ami itt van az újságcikkben. 
Azért is köszönöm nagyon a meghívást, mert ha jól emlékszem, akkor tavaly volt egy 
alkalom, amikor az innováció ügyeit áttekinthettük, és azóta létrejött a bizottság, amely úgy 
gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy időről időre az innovációhoz, a kutatásfejlesztéshez 
kapcsolódó legfontosabb témákkal foglalkozzon, merthogy talán az egyik legfontosabb kérdés 
a kutatásfejlesztés és az innováció, amennyiben a gazdasági növekedés lehetőségeit és 
esélyeit nézzük. 

Ahhoz az időszakhoz képest nagyon sok területen jelentős változások játszódtak le. 
Úgy fogalmaznék, hogy egyre inkább sikerül leküzdeni azt a hátrányt, amit a kutatásfejlesztés 
és innováció területén a kormány indulásakor átvett. Úgy gondolom, hogy ennek nagy részét 
mára sikerült ledolgozni. 

Először is örököltünk egy intézményrendszert, ami egyrészt teljesen működésképtelen 
volt, másrészt pedig megfelelően kaotikus rendszert teremtett. Létrejött a Nemzeti Kutatási 
Innovációs és Tudománypolitikai Tanács, amelyik összkormányzati szinten foglalkozik a 
kutatásfejlesztés és innováció legfontosabb stratégiai kérdéseivel. Elég nagy rendszerességgel 
működik maga a Tanács, legközelebb április elején lesz egy újabb ülése, és az ott meghozott 
határozatok végül is kijelölik a fő irányt. 

A másik nagy változás a Nemzeti Innovációs Hivatal létrejötte, amelyik tavaly már 
elkezdte a működését, és nagyon reméljük, hogy ebben az esztendőben ez a működés sokkal 
erőteljesebbé és sokkal láthatóbbá is válik. Úgy tudom, hogy az Innovációs Hivatal elnöke itt 
volt és adott tájékoztatást az Innovációs Hivatal legfontosabb feladatairól. A fő feladata ennek 
az intézménynek, hogy az innovációt ügyfélbarát módon menedzselje. Ez a legfontosabb 
feladata, mind kifelé, mind pedig befelé az országban is, hogy találja meg azokat a 
kapcsolatokat és segítse azokat a kapcsolatokat, amelyek vállalkozások, kutatóintézetek, 
egyetemek között létrejönnek, az elősegíti az innovációt. 
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Ami a jogszabályi kereteket illeti, úgy gondolom, hogy ott elég jelentős áttörést hozott 
a kutatásfejlesztési és innovációs tevékenység pontos definiálása. Ez folyamatosan előjövő 
probléma volt, rendelkezünk már egy ilyen definícióval, ami egyébként a vállalkozások 
számára is egy jogbiztonságot ad, abban a tekintetben, hogy amit ők végeznek, az valóban 
kutatásfejlesztés-e vagy sem. Adó szempontjából miként érvényesíthetik a meglévő 
kedvezményeket, és ehhez egyébként egy minősítő intézményrendszer is társul, a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatala az az intézmény, ahol az a tudás rendelkezésre áll, amelyik ezt a 
fajta minősítést el tudja végezni. Február 1-jétől látja el ezt a feladatot, és az eddigi 
eredmények azt mutatják, hogy ez egy sikeres választás volt, hogy a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala végzi ezt a feladatot, ami az adókedvezmények leírásánál ad – ahogy 
említettem – egy külön biztonságot. 

Kitérnék egy kicsit a nemzetközi feladatainkra, mert azok több területen is 
szélesednek, részben azért, mert maga ez az esztendő és a következő esztendőnek a 
legfontosabb stratégiai célja a 2014-től megnyíló és nagyságrendekkel növekvő uniós 
forrásokhoz való jobb hozzáférés. 

Azért hadd utaljak továbbra is arra, ami a magyar uniós elnökségnek vagy a Tanács 
elnökségének, tavaly is úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb vívmánya: az egységes 
európai szabadalom, ahol a magyar elnökség eljutott az egységes szabadalom minden 
lényeges pontjáig, maga az eljárásrend tartalma és így tovább tekintetében, ahol egyetlen 
nyitott kérdés maradt még, a szabadalmi bíráskodás. A szabadalmi bíráskodásnak sem 
igazából a bíráskodás a lényege, sokkal inkább a székhelye. A szabadalmi bíráskodásban a 
következő intézmények jönnek létre: részben egy központi divízió, létrejön egy fellebbviteli 
bíróság, ez nagy valószínűséggel luxemburgi helyszínnel, van egy mediáció és arbitráció, nem 
tudom, hogy fogalmazzak szépen, ezzel foglalkozó bíróság, amelyik részben Ljubljanában és 
Lisszabonban jön létre, és Magyarországnak, még pontosabban Budapestnek rendkívül nagy 
esélye van arra, hogy a szabadalmi bírók képzési központja Budapesten jöjjön létre. 

Azért mondom a nagy esélyt, mert a döntés csomagban születik, tehát amennyiben 
megvan a végleges döntés a központi divízió helyszínéről, amely esetében London, Párizs és 
München versenyez még egymással, akkor válhat véglegessé a szabadalmi bírók képzésének, 
átképzésének központjával kapcsolatos döntés, tehát akkor kerül pont a döntésre. A jó hír 
ebben az esetben az, hogy a legutóbbi európai tanácsi határozat, ami Magyarországon a 
fiskális paktum miatt lett olyannyira híres, de azért van ott benne egy pont, amelyik úgy szól, 
hogy az európai gazdaság versenyképességének növelése érdekében az egységes szabadalmi 
rendszer utolsó rendezetlen pontját is június végéig rendezni kell. Tehát ez azt jelenti, hogy 
június végéig ebben is döntés születik, ami azt is jelenti, amennyiben sikerül ezt a szabadalmi 
bírók képzési központját Magyarországra hozni, hogy két európai uniós intézmény lesz 
Magyarországon. Az egyik az Európai Innovációs és Technológiai Központ, a másik pedig az 
európai szabadalmi bírók képzésének központja, ami csak hozzátenném, hogy ezen a területen 
sikerül – és reméljük, hogy sikerül - európai uniós intézményt Magyarországra hozni. 

Azt hozzátenném még, hogy mindemellett európai kitekintésben is megpróbálunk sok 
mindent tenni azért, hogy a magyar vállalkozások, intézmények kedvezőbb helyzetbe 
kerüljenek majd a 2014-től induló új tervezési időszakban. Jómagam tegnap este érkeztem 
vissza Varsóból, ahol 12+1 uniós ország – már így számolunk, tehát már Horvátország, mint 
nemsokára csatlakozó ország – kutatásfejlesztéssel foglalkozó miniszterei fogalmazták meg 
azokat a pontokat, amelyek elősegítik azt, hogy a hazai vagy a térségben lévő kutatók, 
fejlesztők, innovációval foglalkozó vállalkozások a jelenlegi rendszernél előnyösebben és 
jobb feltételek mellett tudjanak pályázni vagy jussanak támogatáshoz. Az alapszámot 
gondolom, mindenki ismeri, de azért jobb, ha ismerjük: a jelenleg futó hetedik keretprogram 
keretében a 12 később csatlakozott ország az összes forrás kötelező 5 százalékát tudta 
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magához vonzani, míg a 95 százalékát furcsa módon maradjunk abban, hogy a régi 
tagállamok kutatói, fejlesztői, egyetemei és vállalatai. 

A helyzet önmagában eléggé drasztikus, nyilvánvaló, hogy megfelelő szabályozási 
lépésekkel lehet ezt segíteni. Anélkül egyébként, hogy mind a hetedik keretprogram, mind 
pedig a 2014-től induló Horizont 2020-ra vonatkozó alapszabály, tehát a kiválóság kritériuma 
sérül meg. 

A harmadik pont, amit még említenék, szintén a nemzetközi feladatoknál, bizonyára 
köztudott, hogy 2011. július 1-jétől Magyarország látja el az Eureka kutatásfejlesztési és 
vállalati együttműködés elnökségét. Tehát az a szerencsés helyzet ért minket, hogy miután 
június 30-án a versenyképességi tanácsban a kutatásfejlesztéssel foglalkozó tevékenységünk 
véget ért, akkor a rákövetkező nap átvehettük az Eureka elnökséget. Ez ez év június 30-ig tart, 
mi Izraeltől vettük át, tehát Törökországnak adjuk tovább. Ez alatt az elnökségi időszak alatt 
szerintem talán a legfontosabb lépés az, hogy az Eurostars nevű program, amely jelen 
pillanatban is talán az egyik legsikeresebb az Eureka keretén belül, amely vállalatok, tehát 
legalább két ország, az Eurekához tartozó két ország vállalatának kutatásfejlesztésben való 
együttműködése, ahol igazából az együttműködés valóban konkrét termék szintjén jelenik 
meg. Ebben a programban egyébként a public financing-ből, tehát a közszféra 
finanszírozásához az Európai Unió is egy ilyen top up rendszerrel 25 százalékig hozzájárul. 
Nos, rendkívül sikeresen működik ez a pályázat jelen pillanatban, viszont a magyar elnökség 
kidolgozott egy olyan tervezetet, amelyik ennek a forrásait jelentősen megnövelné. Jelen 
pillanatban erre az Eurostar 1. vagy Eurostar 1.0-ra 800 millió euró fordítódik. Ebből 400 a 
vállalkozások pénze, 400 a közszféra pénze. Ebből a 400-ból 300 az, ami a tagállami és 100, 
ami az uniós. A mostani tervek szerint ez 2,8 milliárdra, vagyis 2800 millióra emelkedhet az 
egész, tehát a 800-hoz képest, tehát mondom, ez több mint háromszoros növekedés, ahol az 
uniós hozzájárulás ilyen 470 millió, a tagállami 950 millió és 1400 millió euró az, ami a 
vállalkozások ráfordítása. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy a tagállami 
kötelezettségvállalások begyűjtése, a magyar állam azt vállalta, hogy erre a programra majd 
évente 2014-től 1 millió eurónyi támogatást tud biztosítani. 

Hozzátenném, hogy magának az egyezménynek az aláírása, ami persze még utána 
átmegy a Bizottságon és utána mindenfajta más intézményen, arra június 22-én kerül sor 
Budapesten, az Eureka miniszteri találkozóján, mint egy budapesti deklaráció. Ezt csak azért 
fejtem ki egy picit részletesebben, mert miközben mindenfajta események zajlanak, 
szabályszegési eljárások és hasonlók az Európai Unióval kapcsolatban, azért hozzátenném, 
hogy a magyar adminisztráció, a magyar kormány és a magyar államigazgatás, ott, ahol tud, 
és feladata van, ott Európa érdekében vagy az Európai Unió egészének érdekében komoly 
lépéseket tesz. 

Rátérve a harmadik területre, az a finanszírozás. A finanszírozásban is úgy gondolom, 
hogy sikerült végre tiszta lapot teremteni. A kormány örökölt egy maradjunk abban, hogy 
eléggé áttekinthetetlen, nagyon rossz időbeli menedzsmenttel dolgozó finanszírozási 
rendszert. Gyakorlatilag egy több mint százmilliárdot meghaladó elkötelezettséget, anélkül, 
hogy annak a forrásoldala biztosítva lett volna. Van egy maradjunk abban, hogy ki nem 
mondott igazság vagy meglévő tévhit, hogy régen működött egy rendszer, nevezetesen hogy 
innovációs járulékkötelezettségre voltak kötelezve azok a vállalatok, amelyek nem végeztek 
kutatást, fejlesztést, tehát a középvállalatoktól számítva, és ehhez az állam hozzátette a maga 
részét, körülbelül ugyanannyit. Jelentem: soha nem tett hozzá ugyanannyit. Meg kell nézni az 
elmúlt időszakban, vissza lehet menni, onnantól, mióta ez a rendszer él, ez a rendszer – ha 
szabad így fogalmazni – egy hazugságra épült, az állam nem tette hozzá ezeket a forrásokat. 

Másrészt: amit hozzátett, azt sem saját forrásból, hanem hitelből tette, tehát banki 
hitelből, ami az EIB-től felvett hitel. Ennek nagysága 440 millió euró, ez körülbelül, nem 
tudom, milyen árfolyamon számoljuk el, legalább 130 milliárd forint, aminek a visszafizetése 
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2015-16-ban terheli majd az akkori kormányt és az akkori magyar államot, hogy milyen 
módon fizeti vissza. 

Tehát ez a hozzátett másik rész, amire nagyon sokszor hivatkoznak, hogy ez volt az, 
ami bejött a vállalkozótól, mellé az állam hozzátette, amit. A magyar állam egyrészt nem tett 
hozzá sohasem akkora nagyságrendben, másrészt amit hozzátett, azt hitelből tette hozzá, ami 
önmagában talán nem is lenne gond, ha a felhasználás valóban hasznos lett volna, és ez 
valóban meg is térült volna. 

Ezért a kormány úgy döntött, hogy egy zárt rendszert hoz létre, az innovációs járulékot 
befizetik a vállalkozók, tehát azok a vállalkozók is egyébként, akik végeznek 
kutatásfejlesztést, és utána erre a forrásra lehet pályázni a vállalkozásoknak. Nyilvánvalóan 
azok a vállalkozások pályáznak, amelyek végeznek kutatásfejlesztést, amelyek eddig sem 
végeztek, azok nyilvánvalóan ezután sem tudnak erre pályázni. 

Ennek ez az egyik oldala. A másik oldala maga az elkötelezettség-állomány, amit 
említettem, hogy több mint százmilliárd forintos kötelezettségállományt görgetett maga előtt 
az Innovációs Alap. Ez a tavalyi kifizetésekkel, éppen azért, mert új pályázat nem íródott ki, a 
tavalyi kifizetések után lecsökkent idén egy olyan szintre, ami már lehetővé teszi azt, hogy 
mind uniós forrásból, mind pedig most már hazai forrásból is kiírhatók legyenek pályázatok. 

Ennek következtében és ezt a döntést hozta az NKIT is, tehát a Nemzeti Kutatási és 
Innovációs Tanács is, összesen 75 milliárd forintnyi értékben íródnak ki ebben az évben, és 
ebben az első félévben pályázatok. Ez körülbelül úgy oszlik meg, hogy fele-fele arányban a 
strukturális alapokból, a másik felét pedig már az Innovációs Alap tudja hozzátenni, tényleg 
hozzáteszi egyébként. A hozzátett források és a pályázatok összesen lehetővé teszik azt, hogy 
hosszú idő óta, legalább másfél éve várják, hogy új pályázatok jelenhessenek meg, hogy ezek 
valóban meg is jelenhessenek. 

A pályázatok logikájára azért hadd tegyem hozzá, hogy mik azok a fő célok, amiért 
érdemes kiírni a pályázatokat, és amelyek ebben az esztendőben a kutatásfejlesztés és az 
innovációs politika pályázati rendszerében középpontban állnak. Nyilvánvalóan egyfajta 
felkészítés majd a 2014-től megnyíló forrásokra. Tudom, hogy itt vannak olyanok, akik azt 
mondják, hogy csak a kisvállalkozásokat érdemes támogatni, meg olyanok is, akik azt 
mondják, hogy csak a nagyokat, mindegyikre szükség van. Magyarországon ezt politikailag ki 
szokták egymás ellen játszani, nagyvállalat és kisvállalat, és minden hasonló dolgokat. Van 
olyan pályázat, amelyik direkt a nagyvállalatoknak szól, és van olyan, amelyik pedig az 
induló kisvállalkozásoknak szól, vagy éppen a középvállalkozásoknak, Magyarországnak 
mindegyik vállalkozástípusra szüksége van, és ezek, akik foglalkoznak kutatásfejlesztéssel, 
legyenek nagyok vagy kicsik, a megfelelő pályázati rendszer számukra nyitva áll. 

Azt is látni kell, hogy a magyar gazdaság egyik jelenlegi nagy problémája a likviditás 
problémája, a gazdasági növekedés beindításához, felgyorsításához nap mint nap küszködnek 
a vállalatok a likviditás problémájával. Ezért a célok között megfogalmazódik az is, ami nem 
kifejezetten kutatásfejlesztés, de a vállalkozások számára technológiai fejlesztést lehetővé 
tesz, az itt megjelenjen, és nyilvánvalóan szükséges - és ez a negyedik támogatandó terület - a 
kutatásfejlesztésben az egyetemek, vállalkozások és kutatóintézetek együttműködésének az 
elősegítése. 

Olyan pályázati rendszert írunk ki, amelyik megpróbálja csökkenteni az 
adminisztrációs terheket, és amelyben egyébként a szellemi tulajdon védelme eléggé központi 
helyet kap, merthogy jobb országokban úgy építik fel az egész innovációs rendszert, hogy 
nem az van, hogy az állam ígérget mellé valamit, aztán sohasem tartja be, hanem maga a 
szabadalmi rendszer képez egy forrás-visszafordítást. Nos, a támogatási területeket nézve, a 
nemzetközi K+F programokra való felkészülést ebből a 74,6, vagyis kerekítve majdnem 75 
milliárdból 5,5 milliárdnyi támogatás segíti majd, a vállalkozások K+F projektjeinek 
támogatását 28,3 milliárd, a vállalati technológiafejlesztésre 23,3 milliárd és a 
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kutatásfejlesztési együttműködésre - vállalatok, egyetemek, kutatóintézetek - pedig 17,5 
milliárd jut a pályázatok rendszerében. 

Én most nem mennék bele minden részletes pályázatba, hogy a nemzetköziekben 
milyen található, vagy éppen azok, amelyek a vállalkozásokat közvetlenül segítik, mármint a 
kutatásfejlesztéssel foglalkozó vállalatokat, vagy éppen az egyetemek és vállalatok 
együttműködését segítik, olyan rendszert hozunk létre, amelyben kiegészíti egymást az uniós 
és a hazai forrás. Az köztudott például, hogy az uniós források területileg korlátozottak, hogy 
hol lehet felhasználni, vagy éppenséggel van olyan terület, amelyikre nem. 

A pályázatok folyamatosan jelennek meg, hétfőn jelenik meg a négy pályázat, az 
Eureka pályázat, az FP7-esre való rásegítő pályázat, a kutatásfejlesztési és innovációs ernyő 
projektnek nevezett pályázat, amely gyakorlatilag a nagyvállalatok kutatásfejlesztési 
programjait segíti, valamint a piacorientált vállalkozásoknak, inkább középvállalkozásoknak 
szóló kutatásfejlesztési projektek. Ennek összértéke majdnem 20 milliárd forintnyi, ez a kiírt 
pályázat. Ahogy említettem, ez hétfőn jelenik meg. Hétfőre tudok úgy kötelezettséget vállalni, 
hogy jelen pillanatban már a TVI igazolása is visszaérkezett, tehát innentől kezdve európai 
uniós jogszabályokkal is összeegyeztethető mindezen pályázatnak minden egyes eleme. Ezért 
mondom, hogy hétfőn jelenik ez meg. Utána a további pályázatok pedig sorban megjelennek, 
egészen júliusig bezárólag, valamennyi, mindaz, ami ezt a 74,6 milliárdos költséget zárja. 

Azt szeretnénk egyébként, hogy maga az Innovációs Hivatal a pályázatoknál tudjon 
segítséget adni információban, menedzselésben, mindabban, ami a pályázatnál szükséges, és 
erre kértük az Innovációs Hivatalt és ezt a tevékenységet is végzi.  

Még ha szabad néhány szót szólni az innovációs stratégiáról. Tudom, hogy 
Magyarországon mindenki nagyon szeret stratégiát írni, mindenki nagyon sokfajta 
stratégiával küszködik egyszerre, és ahogy szokták mondani, néha több stratégia van, mint 
amennyire szükség lenne. Egyet azonban világosan látni kell, hogy ugyan mi 
Magyarországról beszélünk, hogy Magyarországon milyen a kutatásfejlesztés állapota, de azt 
látni kell, hogy Európa egésze messze el van maradva mindattól, ami szükséges lenne 
kutatásfejlesztésben és innovációban. Ha megengednek csak egy apró észrevételt: a múlt hét 
szerdán az Eureka elnökség egy Korea-napot szervezett, merthogy Korea társult tagja az 
Eurekának. Háromévente újul meg, majd ennek a megújítása is éppen Budapesten lesz június 
22-én, ahol az utána lévő sajtótájékoztatón a koreai újságíró kedvesen azt kérdezte, hogy 
ugye, azért vettük fel Koreát az Eureka együttműködésbe, merthogy Európa válságban van? 
Merthogy Európa az innovációban messze le van maradva, és akkor azt mondja a dél-koreai 
újságíró, hivatkozva korábban miniszterének bizonyos kijelentéseire, hogy merthogy 
Európában ez az egész csak döcögve megy, ezért aztán örüljünk neki, hogy Korea társult 
tagként vesz részt ebben a szervezetben. Egy biztos, hogy Európa, mondjuk összehasonlítva a 
kutatásfejlesztési ráfordításokat Koreával, azért lényeges különbség, hogy ott majdnem 4 
százalékot ér el, míg európai uniós átlagban 1,9 százalékról, ha beszélhetünk. És az is látható 
egyébként, hogy Európa fokozatosan, ha az elmúlt évtizedet nézzük, akkor azért csúszik 
vissza a kutatásfejlesztésben. Jó néhány országban ezt sokkal jobban csinálják, mint az 
Európai Unióban. 

Ez persze számunkra azt jelenti, hogy Magyarországon is meg kell tenni mindazt, ami 
a kutatásfejlesztésben elérhető. Csak néhány számot mondanék azokról, ami stratégiai célként 
megfogalmazódik. Jelenleg a GDP 1,14 százalékát fordítják vállalkozások és az állam 
kutatásfejlesztésre, azt szeretnénk – és Magyarország ezt vállalta a nemzeti 
reformprogramban -, hogy 2020-ban ez 1,8 százalékra emelkedjen. Hozzátenném, hogy ennek 
java része nyilvánvalóan vállalkozási ráfordításnak kell hogy legyen. 

Azt tisztán kell látni, hogy az állam szerepe itt, mint nagyon sok helyen egyébként, 
egyfajta rásegítő, kiegészítő szerep. Ott szabad belépni az államnak egyébként minden 
finanszírozásba, ahol valamilyen piaci hiba van, ha szabad ezzel a fogalommal élni, vagy a 
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piac-kudarc vagy market failure, minden logika ezt mondja, ott van szerepe az államnak. Az 
állam nem helyettesítheti egyébként a vállalkozókat abban, hogy kutatásfejlesztésre forrásokat 
fordítsanak. 

Nyilvánvaló cél az, hogy a 2014-től megnyíló uniós forrásokból minél többet tudjon 
Magyarország magához vonzani. Jelenleg a hetedik keretprogramban a kutatásfejlesztésre és 
innovációra fordítható forrás 53 milliárd euró, 2014-től ez 80 milliárd euróra növekszik, még 
pontosabban folyó áron 87 milliárd. Tehát erősen növekszik ez az összeg, ami elérhető. Ez a 
jó hír. A kevésbé izgalmas hír az, hogy itt egyetlenegy kritérium számít a források 
megszerzésénél, a kiválóság. Csak azok nyernek, akik jók, és a jók itt azt jelenti, hogy európai 
szinten jók. Ennyi. Roppant egyszerű. Arra kell felkészíteni a magyar vállalkozásokat, 
egyetemeket, kutatóintézeteket, hogy jók legyenek, és tanulják meg mindazt a rendszert, ami 
ilyenkor szükséges. Nyilvánvalóan ehhez szükséges az is, hogy a kutatásfejlesztéssel a 
kutatásfejlesztési munkahelyek száma jelentősen növekedjen, hiszen minél nagyobb a bázis, 
annál nagyobb eséllyel lehet pályázni. Szükséges ehhez maga a kutatási 
intézményrendszerben is néhány valóban európai és világszínvonalú intézmény 
megerősödése. Szükséges ehhez az is, hogy dinamikus és gyorsan fejlődő, innovatív 
kisvállalkozások kapjanak lehetőséget, amelyek tudják a világot előrevinni. Ha szabad csak 
fél szóval mondanom, a koreai újságírónak se az volt a válaszom, hogy jó, jó, Koreában a 
GDP több mint 4 százalékát fordítják kutatásfejlesztésre, míg az európai uniós átlag 1,9 
százalék, ennél talán sokkal fontosabb az, hogy van-e egy adott országban mondjuk 300 fiatal, 
gyorsan növekvő, dinamikus vállalkozás. 

Éppen ezért az egyik pályázat a sok közül a fiatal, dinamikus, induló K+F-fel 
foglalkozó kisvállalkozásokat is segíti, mintegy 2,2 milliárd forintos összeggel.  

Nagyon röviden erre gondoltam, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkoznék. Magukkal 
a pályázatokkal részleteiben is foglalkozhatunk, de úgy gondolom, hogy ezek mind egyenként 
megjelennek, ahogy említettem, hétfőn az első négy, és utána sorozatban jönnek a többiek is. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megnyitjuk akkor a beszélgetést. Van-e 

bárkinek kérdése, megjegyzése, észrevétele? A bizottságé a szó! Alelnök úr! 

Kérdések, észrevételek, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt 
Bizottság! A legutóbbi ülésünkön a Nemzeti Innovációs Hivatal részéről hallhattunk egy 
beszámolót, és akkor én rákérdeztem arra, hogy milyen reformokra számíthatunk az innováció 
területén. Mészáros elnök úr akkor túlságosan sok konkrétummal nem tudott szolgálni, a 
kormány térfelére dobta a labdát, így most megragadnám a lehetőséget, hogy ezzel 
kapcsolatban tegyek fel kérdéseket államtitkár úrnak. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott nagy reformkönyv 4.3-as, a „Reformok 
az innováció területén” címet viselő fejezetében megfogalmazott bevezető gondolatokkal a 
magunk részéről mi is egyetértünk, hiszen a Jobbik is azt gondolja, hogy mindenképpen 
szükségesek a hosszú távon stabilitást és növekedést biztosító, hatékony intézkedések. Mi is 
kulcsfontosságú területként tekintünk természetesen az innováció, a kutatásfejlesztés 
területére, hiszen a nemzetgazdaság versenyképessége szempontjából elengedhetetlen a 
fejlődés ezen a területen. 

Örömteli az, hogy ebben a dokumentumban valóban találkozhatunk már 
konkrétumokkal, akár az intézményrendszer átalakítása kapcsán, akár a jogszabályi környezet 
megújítása kapcsán, akár a támogatási rendszer megújításával kapcsolatban, és államtitkár úr 
is ejtett szót ezekről a kérdésekről, és a magunk részéről külön üdvözöljük azt, hogy a 
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pályázatok területén érdemi lépések történhetnek a pályázati rendszer átláthatóságának 
megteremtése érdekében. 

Mint tudjuk, a kormány az új Széchenyi-tervben és itt a nagy reformkönyvben is 
nagyon ambiciózus célokat fogalmazott meg a kutatásfejlesztés, innováció területére 
vonatkozóan, hiszen ahogy az a reformkönyvben is olvasható, az összetett innovációs 
indexmutató alapján jelen pillanatban az Európai Unió 27 tagállama közül a 21. helyen állunk. 
Természetesen mi is örülnénk annak és üdvözölnénk azt, hogy ha valóban megvalósulnának 
azok a célok, melyeket a kormány itt a nagy reformkönyvben és a Széchenyi-tervben is 
kitűzött maga elé, nevezetesen hogy az évtized közepére az EU átlagát elérhessük, 2020-ra 
pedig az uniós tagállamok között az első harmadban szerepeljen hazánk. Ám ezzel 
kapcsolatban azért némileg szkeptikusak vagyunk, és azt gondoljuk, hogy lehetséges, hogy 
ezek a célok túlságosan is ambiciózusnak tekinthetőek. Ha már államtitkár úr itt utalt a 
stratégia fontosságára, akkor azt szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban mik a 
kormány konkrét elképzelései, hiszen a reformkönyv már csak műfajából adódóan sem 
alkalmas természetesen arra, hogy ezt részletesebben taglalja és kifejtse. Néhány gondolat 
természetesen található itt, úgyhogy ezzel kapcsolatban kérném államtitkár urat, hogy osszon 
meg a bizottsággal néhány információt. Köszönöm szépen előre is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdések, észrevételek? (Nincs jelzés.) Ha 

megengedi, államtitkár úr, akkor én is szeretnék egy pár dolgot tisztán látni. Egyrészt 
említette, hogy a kiírandó pályázatok között szerepel majd olyan, hogy felkészítés a 2014-től 
megnyíló EU-s forrásokra, és ez durván egy 5,5 milliárdos keret. A felkészítés alatt azt kell 
érteni, hogy a potenciálisan pályázni képesnek tűnő cégek, kutatóintézetek, egyetemek, 
akadémiai intézetek és így tovább, emögött egyfajta technológiai, technikai, a szó tágabb 
értelmében infrastrukturális feltuningolást értsünk, most a szó jó értelmében, hogy a 
kiválósági mutatók szempontjából tudjunk közelíteni az európai átlaghoz, ezt kell érteni, vagy 
pontosan mi van emögött? 

A másik kérdésem, hogy a pályázók, ezek már nagyon technikai dolgok, de jó, ha 
tudjuk, az NFÜ-vel állnak majd kapcsolatban, amikor szerződéskötések vannak, elszámolások 
és így tovább, vagy az Innovációs Hivatallal? Tehát hogy jön a képbe az Innovációs Hivatal a 
napi lebonyolítás szempontjából, és hogy jön a képbe az NFÜ? 

Csak hogy minél egyszerűbb legyen a dolog, azért jó, ha ezt látjuk, és nem bonyolódik 
meg túlzottan az ügy.  

A harmadik kérdésem vagy inkább észrevételem: inkább csak tolmácsolni szeretnék 
egy álláspontot. Több helyről hallottam, elsősorban kutatóhelyekről, hogy eljutnak valamilyen 
felfedezésig, találmányig, nem is tudom, minek nevezzük, tehát megvan egy kutatásnak az 
eredménye, de ez az eredmény nyilván még messze van attól, hogy az átmehessen a napi 
gyártás szintjére. Tehát van még egy olyan közbülső fázis, amikor ezt tesztelni kell, 
kipróbálni kell, lehetőleg nagyobb mennyiségben előállítani kell, és így tovább, attól függ, 
hogy milyen termékkörről van szó. 

Az a része a kiírandó pályázatoknak, amely akár vállalatoknak szól, vagy akár 
vállalatok és kutatóintézetek együttműködéséről, tartalmaz-e esetleg egy olyan lehetőséget, 
hogy erre forrásokat, amikor már nem új dolgot keresünk, hanem megpróbáljuk azt a 
mennyiséget meg a tesztelési időszakot likviditás szempontjából lefedezni, amivel jó esélyünk 
van arra, hogy a végén ténylegesen piaci bevezetésre alkalmas terméknek a birtokába jussunk. 
Nyilván ez különösen a biológiai, orvosi és egyéb vonalon lehet tudni, hogy ez bizony, 
hosszas eljárás. 

Van még egy észrevételem, hogy azokon a fórumokon, ahol van mód és lehetőség 
elmondani, szóvá tenni, én tisztelettel szeretném kérni a kormányt, hogy tegye meg 
nemzetközi téren, mert jó néhány minősítési eljárásban vannak meglátásom szerint azért 
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nagyon esetleges vetületek, ami nem éppen a szakmai nívónak az öregbítésére alkalmasak. 
Hadd mondjak egy-két példát. Mondjuk kutatóintézetek rangsorolásában az a tény, hogy volt-
e ott valamikor Nobel-díjas vagy sem, az aktuális helyzetekre is kivetül, jóllehet lehet, hogy 
ötven évvel ezelőtt volt. 

Tehát nem vitatom el az ötven évvel ezelőtti elemet, csak nem biztos, hogy 
napjainkban ez aktuális relevanciával bír. Ugyanez a helyzet, hogy amennyiben az egy 
mérőelem, márpedig sajnos, van példa rá, hogy a Facebook-on hányan kattintanak rá 
valamelyik intézmény elérhetőségére, ez önmagában megint csak, valljuk be őszintén, nem 
éppen a kiválóság minősítésére alkalmas dolog, jóllehet nemzetközi téren sajnos, van. 

Ezt csak azért akarom mondani, hogy ahol erre mód és lehetőség nyílik a nemzetközi 
fórumokon, érdemes lenne legalább európai viszonylatban ebből a szempontból valamelyest – 
hogy is mondjam – az objektívebb vizekre terelni a dolgok menetét. Köszönöm szépen. 

Van-e további kérdés, hozzászólás? Spaller képviselő úr! 
 
SPALLER ENDRE (KDNP): Köszönöm szépen. Nekem két rövid kérdésem lenne. Az 

egyik, hogy a kutatásfejlesztésbe egyre inkább, legalábbis nemzetközi szinten, egyre több 
kockázati tőke áramlik. Szerintem előbb-utóbb Magyarországon is jó lenne abba az irányba 
terelni a dolgokat, hogy a kockázati tőke magára vállalja nagyon sok termék fejlesztését, a 
piacra dobást. Ezek a pályázatok vajon, ehhez kapcsolódnak-e? Ez lenne az első kérdésem. 

A második, hogy a kamarák szerepét folyamatosan erősíti a kormány. A kamarák 
ebben a pályázati rendszerben vajon, milyen szerephez jutnak, jutnak-e egyáltalán bármilyen 
szerephez? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Van-e további kérdés? Parancsoljon, professzor úr! 
 
DR. DÉZSI ISTVÁN, a Belga Tudományos Akadémia doktora: Most már inkább 

gyakorlati kérdést tennék fel. Ez az összeg, ami most rendelkezésre fog állni, alapjában véve 
volt-e egy becslés arra vonatkozóan, hogy ettől mit lehet várni? 

Tehát mennyire viszi előre a magyarországi kutatásfejlesztést? Ez egy nehéz kérdés 
persze, én nem is várok majdhogynem választ erre, csak felteszem. 

A másik dolog az, hogy általában, ha kevés a pénz, és ez mindenképpen így van 
nálunk sajnos most, akkor a szellemi korrupció általában intenzívebbé válik. Ebből a 
szempontból hogyan lesz ez a pénz elosztva? Tehát kik fogják ezt elbírálni? Hol van 
biztosítva az, hogy szakmailag lényegében objektíve bírálják el, és hogy ezért ki vállal 
felelősséget?  

Mert amikor az NKTH-nál felülvizsgáltuk, hát bizony… nem is mondom tovább. 
Úgyhogy ez a lényege, és még egy nagyon rövid megjegyzés, és nem összefüggő az, amit 
mondok, mert reggelig lehetne beszélni róla, hogy alapjában véve az eszközfejlettség is 
lemaradt Magyarországon. Tehát hiába akarunk mi valamit csinálni, nincs meg hozzá a 
mérőedényünk.  

Tehát ebbe bele lett-e kalkulálva az, hogy itt eszközfejlesztésre is alapvetően szükség 
van? Majdhogynem az az első, mert csak utána tudunk odafordulni. A szellemi felkészültség 
megvan, de egyszerűen lemaradtunk a külföldhöz képest. Én még emlékszem rá, itt volt egy 
államtitkár még régen, aki azt mondta, hogy ha ez így megy tovább, persze ez már 30 éve 
volt, akkor az lesz, hogy még Korea is lehagy bennünket. Azon nyomban kirúgták az 
államtitkárt, ez volt az eredménye. 

Ténylegesen, valójában hogy tudunk előrehaladni ebből a 22. pozícióból, egyáltalán 
egyet? Ezt meg kellene nézni, mert most pillanatnyilag Görögország is előttünk van. Azért ez 
is hervasztó. 

Mindegy, nem akarok sokat beszélni, bár lehetne, elnézést kérek. 



 13 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, vagy megadhatjuk a szót 

államtitkár úrnak? Révai úr, parancsoljon! 
 
RÉVAI ANDRÁS, az LMP szakértője: Köszönöm szépen a lehetőséget. Vitatkoznék 

Dézsi professzor úrral, hogy a szellemi felkészültség megvan, mert úgy érzem, hogy egy 
komoly szemléletformálásra is szükség van ahhoz, hogy az innovációban komoly előrelépést 
és áttörést tudjunk elérni. Azt tapasztalom, hogy a vállalkozók nem tudják azt, hogy mi az, 
hogy innováció, hogy kell azt csinálni, milyen módszereket kell alkalmazni. Szolgáltatások 
kellenek, amelyek a fejlesztéseket segítik, amelyek a fejlesztések eredményeinek 
hasznosulását segítik, amelyek a szemléletformálást segítik. 

Milyen szervezetben, milyen intézményrendszerben gondolkodnak, amelyek ezeket a 
szolgáltatásokat a vállalkozások számára nyújtani tudják, ezt a szemléletformálást segíteni 
tudják? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék, képviselő asszony! 
 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Szeretném megköszönni államtitkár úrnak és elnök 

úrnak is azt a lehetőséget, hogy egy képet kaptunk arról, hogy kezdünk elmozdulni, és nekem 
jó hír az, hogy azért a saját árnyékunkat átugorjuk, és fejlődés indul meg Magyarországon 
ezen a területen. 

A kérdésem ahhoz kapcsolódik, hogy államtitkár úr is elmondta, elhangzott 
képviselőtársaimtól is, és ebben a cikkben is szerepel, hogy más országokhoz képest nálunk 
még az erre való forrás, az innovációra, a fejlesztésre való forrás kevés. Van-e olyan irány, 
államtitkár úr tud-e olyan irányról, vagy van-e Magyarország számára egy olyan irány, amire 
ezt a szűkös forrást fel tudjuk használni? Professzor úrhoz kapcsolódik egy picit a kérdésem, 
tehát hogy ezt a szűkös forrást irányítjuk-e bizonyos olyan területek felé, amely Magyarország 
számára kitörési pont lehet? Tehát hogy eljutunk 2020-ra, 2030-ra, 2050-re, és hogy találunk-
e az országunknak egy-két olyan pontot az innováció, a fejlesztés területén, ami majd később 
akár az alkalmazott tudományok vagy az iparfejlesztés területén kitörési pont lehet, amiből az 
országnak haszna lehet később? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy megadhatjuk a szót államtitkár úrnak. 

Akkor tisztelettel arra kérem államtitkár urat, hogy a felvetett észrevételekre reagáljon. 
Köszönöm. 

Dr. Cséfalvay Zoltán államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) válaszai 

DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nagyon 
köszönöm. Itt mellettem azt mondták, hogy ez már elég is, már túl sok, de megpróbálok rá 
válaszolni, de utána, ha még van kérdés és belefér az időnkbe, akkor nagyon szívesen. 

Most hátulról mennék előre, ha szabad, tehát a legutolsótól visszafelé haladva. Szóval 
fontosak a források, de önmagában nem elég. Tehát az, hogy most valamely országban a 
kutatásfejlesztésre fordítható összegek, GDP-arányosan annyi, amennyi, önmagában nem 
elég, hogy az innovációs indexen előrébb lépjen egy ország, még kevésbé az igazi kérdés az, 
hogy milyen hatása van mindennek a gazdaságra. 

Amit létre kell hozni, azt ilyen gyönyörű szépen szokták mondani, hogy az egy cosy 
stream, tehát maga az a rendszer, amiben egyébként az innováció, ha úgy tetszik, vagyis a 
vállalkozások virágozni tudnak. Ide tartozik a támogató intézményrendszertől kezdve a 
pályázati forrásokon át, az adórendszeri kedvezményekig nagyon sokfajta elem. Igazából ezt 
kell létrehozni. Azt az összrendszert, amiben ezek működni tudnak, és akkor itt a szabadalmi 
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rendszertől kezdve a know-how-k leírásáig, ellenőrzés, minden, az, ami adja azt a lehetőséget. 
Önmagában az, hogy a forrás több, szerintem egyetérthetünk abban, hogy lehet rosszul is 
elkölteni meg jól is elkölteni, a döntéshozók felelőssége ebben az esetben egyébként az, 
bármikor, amikor pályázatot írnak ki, hogy tulajdonképpen milyen jelzéseket adnak a 
vállalkozásoknak. 

A mindenkori kormányzat egyébként terelheti a vállalkozásokat pályázatokkal, ha 
szabad így fogalmazni: nem produktív területekre, amelyek csak azért pályáznak, mert kiírtak 
egy pályázatot, és akkor ebből forrásokat lehet szerezni. Vagy pedig ez valóban megjelenik 
termékben, a versenyképességi erősödésben, és ez a pályázatkiírók nagy felelőssége, hogy 
hozzátegyék, mármint a forrásoknál.  

Úgy gondolom, hogy az a pályázati csomag, amit mi itt összeállítottunk, az abba az 
irányba visz, hogy abból valóban termék legyen, hogy az valóban kutatásfejlesztés 
eredményeként jöjjön létre.  

Hogy mi az irány? Én attól egy kicsit tartózkodnék, hogy az állam beszél 
bölcsességeket, és azt mondja, hogy ez az irány a biotechnológia meg ezen belül a még 
hasonlók. Egyrészt itt az adófizetők pénzéről van szó, másrészt pedig azért elég gyorsan 
változik a kutatásfejlesztés, a tudomány világa ahhoz, hogy maga a befektetés aztán nem jön 
létre. 

Ennek ellenére van egy olyan pályázat, vagy megjelenik, aminek versenyképességi 
vagy kiválósági szerződés a neve, hamarosan megjelenik, egy ilyen 10 milliárdos kerettel, 
amely valóban nagy témáknak a kidolgozására és megvalósítására szól. Itt egyetemek, 
kutatóintézetek számára, és ez egy valóban nagy pályázat, mert ebből a számításaink szerint 
ebből a 10 milliárdos keretből 5-6-7 vagy talán még ennél is kevesebb pályázó konzorcium 
nyerhet majd. 

A vállalati innovációt ki segíti? Jelentem: erre jött létre a Nemzeti Innovációs Hivatal. 
Arra kérek mindenkit, itt is, és egyébként is az életben, hogy ösztökéljék a Nemzeti 
Innovációs Hivatalt, mi is ezt tesszük, hogy minél erősebben ezt a szolgáltató tevékenységét 
elvégezze. Most például egyébként, amikor a pályázatok hétfőn megjelennek, abban a 
pillanatban élővé válik egy InnoPont nevű információs vonal, ahová a vállalkozók vagy a 
pályázók információkéréssel fordulhatnak. De minden más tevékenységgel jelentem, hogy mi 
is próbáljuk ösztönözni az intézményt, ez az alapvető feladata a Nemzeti Innovációs 
Hivatalnak, hogy segítse a vállalkozásokat. 

Ha szabad visszamenni erre az indexre, ez egy kompozit index természetesen, tehát itt 
mindenfajta mutatót összeraknak, és ebből kijön egy benchmark, ami egyébként jó, csak 
tudjuk azt, hogy egy ilyen összetett benchmark mögött vannak olyan elemek egyébként, 
amelyekben lehet, hogy nem azon a ponton vagyunk, hanem sokkal előrébb, és lehetnek olyan 
elemek, ahol egyébként hátrébb vagyunk. Ennek ellenére nyilvánvaló cél az, hogy az 
innovációs indexben mondjuk európai szinten nézve vagy globális szinten nézve is előrébb 
jussunk. 

Ami az eszközöket illeti: van egy alaphelyzet, az, hogy jelen pillanatban a 
kutatásfejlesztés nem annyira az innováció, de a kutatásfejlesztés bizonyos területein ahhoz, 
hogy valóban el lehessen érni valamit, ahhoz rettentő költséges eszközállományra van 
szükség. Európa egésze küszködik ezzel egyébként, van itt egy külön program, amely 48 nagy 
projekttel próbálja létrehozni azt az intézményrendszert, amiben már valóban nem ilyen kis, 
apró műszerekről van szó ebben a tekintetben, és vannak olyan tudományágak vagy 
részterületek, ahol nem is lehet nagyon kutatási eredményt elérni, ha nincs meg az az 
intézményrendszer. 

Az Európai Unió egészén belül próbálnak valamilyen költség-teher és egyéb 
megosztást elérni, hogy ebben előre lehessen lépni. Csak azt teszem hozzá, hogy a tegnapi 
napon éppen ezt is megvitattuk, miként lehetne azt jobban erősíteni, hogy a kelet- és közép-
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európai országokban is komoly infrastruktúra jöjjön létre. Az alapfelfogása az Európai 
Uniónak viszonylag egyszerű, tehát azt mondja, hogy ez ne a Horizont 2020-ből, vagyis a 
mostani kutatási keretprogram folytatásából, ebből az említett 87 milliárdból, hanem a 
strukturális alapokból finanszírozandó, vagyis minden ország oldja meg a saját strukturális 
alapjaiból, és azon belül különítsen el forrásokat a kutatásfejlesztési eszközrendszerre. 

Mi itt annyit tudunk tenni, hogy ahol lehetőségünk van, és valamilyen úton-módon 
kapcsolódni ehhez az európai munkamegosztáshoz, ott azért a hazai szerepet erősítsük, illetve 
a strukturális alapokból több jusson ilyenre. Egy nagy, hatalmas projekt azért elindult, vagy 
legalábbis a kezdeti lépéseknél van, ez az európai lézer, ez az Extreme Light Infrastructure, az 
ELI, még a kezdeti lépéseknél van. Ott van jó néhány lépés, amit fel kellene gyorsítani ahhoz, 
hogy Magyarország ott valóban gyorsan tudjon lépni. 

Ami a hatást illeti, két dolog. Az egyik az, hogy miután itt másfél éve pályázat nem 
jelent meg, az első határozat pótol valamit, ami kiesett, és igazából az a hatás, amit már 
pluszban még tovább növekedésben várunk, az a következő évtől indulhat. A jó hír az, hogy a 
következő évben még kevesebb egyébként az elkötelezettsége az alapnak, amit korábbról 
örökölt. 

Ami azt a kérdést illeti, hogy hogyan lehet beépíteni az egész rendszerbe olyan 
fékeket, hogy maga a pályázati forrás valóban jól hasznosuljon, mi olyan pályázati rendszert 
építünk fel, ahol a szellemi tulajdonjognak nagyon kemény szerepe lesz. Nem tudok nagyon 
mást mondani, ahol ez megfogható. Itt mindenki tudja azt, hogy jó néhány olyan pályázati 
kutatás is volt, ami mögött nem volt igazán új szellemi tartalom, vagy most nem akarok 
kifejezéseket mondani hozzá, de mindenesetre újdonság nem volt benne, kutatásfejlesztési 
tartalom nem volt benne. Úgy gondolom, hogy ha beépítjük a rendszerbe azt, hogy 
szabadalom vagy két év alatt szabadalommá kell vinni, vagy ipari know-how legyen mögötte, 
akkor ezek már olyan követelmények, amelyek szűrik a rendszert. Nyilvánvalóan meg kell 
keresni ezeket az elemeket, ezt az egyet tudja tenni a pályázatkiíró, hogy olyan elemeket 
keres, amellyel köthető. Azért hozzátenném, ami még mindehhez jön, a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala pedig elvégzi a megfelelő minősítést, hogy valóban K+F tevékenységről 
van-e szó. 

Ami az indikátorokat illeti: ott az Unió viszonylag leegyszerűsítve dolgozik, vagy azt 
mondja, hogy a patentek száma, vagy pedig azt mondja, hogy a preferált folyóiratokban való 
publikálás száma. Roppant egyszerű a világ, amiről itt beszélünk, ez egy globális világ. Tehát 
ez nem egy magyarországi játszótér, itt vagy globális szinten vagy európai szinten kell 
versenyképesnek lenni. Tehát itt nem elegendő az - most csak zárójelben teszem hozzá -, 
hogy most az egyik szomszédos ország egyik kutatója mondta, hogy én abban az országban 
világhírű vagyok, nagyon helyes, de itt Európában illik világhírűnek lenni, vagy éppenséggel 
globális szinten célszerű világhírűnek lenni. Ez egy ilyen játszma. 

Ami az indikátorokat illeti, ott azért részben a kelet-európai országok, részben pedig 
Magyarország is megpróbálja afelé ösztökélni a rendszert, hogy önmagában ez a két mutató, 
tehát csak a patent vagy pedig a preferált folyóiratokban való publikációk száma kevés, tehát 
ehhez még további finomító indikátorok legyenek. 

Hogy mi az egész pályázati algoritmus és mi a szerepmegosztás, ez szerintem 
viszonylag egyszerű. A nemzetgazdasági miniszter és a minisztérium felelős az innovációs 
stratégiáért és politikáért. Ebből következően az, hogy milyen pályázatok jelennek meg, 
milyen témákra, a különböző társadalmi partnerekkel és vállalkozásokkal, és a vállalkozási 
érdekcsoportokkal egyeztetve dolgozta ki. Ez a mi feladatunk.  

Innentől kezdve mi ezt nem azt mondom, hogy tálcán átnyújtjuk, de a megfelelő 
döntés után az NFÜ számára átadtuk, amelyik ezt pályázattá, az uniós szabályokkal egyező 
pályázattá gyúrta. Ő is írja ki a pályázatot, ez esetben az említett négy pályázatot is, és a 
többit is, ami megjelenik. 
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A pályázatot beadni a MAG Zrt.-hez kell majd, tehát ez bonyolítja le a tényleges 
pályázat, a kifizetés stb. rendszerét. A NIH pedig úgy jön be az egész képbe, hogy amikor 
teszem azt hétfőn megfelelő körülmények között bemutatjuk a pályázatokat, ott abban a 
pillanatban jelezzük egyébként, hogy a Nemzeti Innovációs Hivatal, mint fő feladataként 
innovációs tanácsadással, menedzsmenttel foglalkozó, de más szervezeteket is szívesen látunk 
ebben, ők tudnak ehhez további konkrét információval szolgálni. Teljesen logikus, hogy ne a 
MAG Zrt. szolgáljon információval, amelyikhez pályázni kell. Tehát egész évben, ahol 
valakihez pályázok majd és akkor utána még pénzről döntenek, azokhoz csak beadom, ott az 
ő felületükön… (Közbeszólás: Ő is dönti el?) A döntés nyilvánvalóan meglesz majd, azok a 
döntőbizottságok, amelyek erről döntenek, ebben úgy gondolom, hogy minisztériumi 
képviseletekre is szükség van. 

Tehát ez az egész vonal, és ahogy említettem a köztesben, ott pedig a tanácsadás 
területén a Nemzeti Innovációs Hivatalra számítunk. 

Ami a felkészülést illeti, ez az 5,5 milliárd, ha jól számolom, ez összesen öt pályázatot 
fogad be. Gyakorlatilag mindaz, ami valamilyen úton-módon nemzetközi. Tehát részben az 
Eureka pályázat tartozik ide, részben a hetedik keretprogram, részben kormányzatközi 
megállapodás. Tehát az alaplogika az, hogy ami már nemzetközi, az ahhoz is felkészít, hogy 
akik ebben részt vesznek, azok képesek legyenek 2014-től is, és nyilvánvalóan az összes többi 
terv is ezt teszi. 

Ami a kockázati tőkét illeti, azt azért tudnunk kell, hogy a JEREMIE-program, ami 
nagy sebességgel menne Európában, az egy az egyben átvette az izraeli Yozma Programból, 
csak azzal a különbséggel, hogy nem olyan jól működik. Ez így van. A Yozma egy nagyon 
sikeres program Izraelben, Izrael azért az egyik vezető kutatásfejlesztési iparág, és majd az 
Indexen megnézzük, hol állnak, valahol nagyon elöl, mert ők képesek voltak kidolgozni ilyen 
kockázati tőkés rendszert, amit aztán átvesz az Európai Unió és elnevez JEREMIE-nek, csak 
néhány apróságot kifelejt belőle, amitől működőképes. Vele párhuzamosan a szingapúri 
kormányzat átvette az egészet úgy, hogy az utolsó betűig, tehát átfordítva szépen, és furcsa 
módon Szingapúrban viszont sikeresen működik. 

Elmondanám, hogy hol van az alapprobléma. Nem az az alapprobléma, hogy 
kockázati tőkét nem lehet szerezni, kell hozzá kockázati tőkés maga. Tehát nem az a gond, 
hogy most megnyílik-e iksz forrás hozzá, teszem azt a JEREMIE-n keresztül, hanem kell 
hozzá az az ember, aki maga a kockázati tőkés, aki maga bevállalja, odamegy, segít, inkubál 
és így tovább. Tehát aki maga ezt a feladatot elvégzi, na, ez az, ami igazán hiányzik 
Magyarországon, és ez önmagában nem jön létre. 

A pályázatok között egyébként szerepel, lehet, hogy átírjuk a teljes nevét, mert 
„innovatív ötletekből gazellák és inkubáció”, ez a fejezet neve most még, aminek lesz még 
természetesen egy sokkal vonzóbb pályázati neve is, mintegy 2 milliárdot meghaladó 
összeggel. Ez tipikusan ezekre szolgálna, inkubáció és tőkeprogram egymással 
összekapcsolva induló vállalkozásoknál.  

Akkor maradt még maga az a kérdés, a halál völgye, vagy a „valley of death”, amiről 
állandóan panaszkodnak az innovációs ciklusban, hogy már kifejlesztettük, csak még nem 
megy át termékbe. Úgy gondolom, hogy éppen a jövő héten megjelenő piacorientált K+F 
pályázat próbálja ezt a problémát kezelni. 

Ami pedig a nagy reformkönyvet illeti. Örülök, hogy megjelent, mert azért ha valaki 
végigolvassa, bár nem tudom, hogy 270 oldalt ki olvas el mostanában, akkor azért világosan 
látható, hogy Magyarországon egyszerre nagyon sok és széles reform zajlott. Például 
mindenkinek javaslom mondjuk a munkaerő-piaci reformokat összehasonlítani azzal, hogy 
teszem azt Mario Monti, ha minden igaz, a kormányon már keresztülvitte a munkaerő-piaci 
reformot, amelyik feleakkora, mint a magyarországi egyébként, csak hozzátenném, mert ott 
csak a határozatlan idejű munkaszerződések rendszerét alakítja át, de nem az egészet, de még 
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nem vitte be a parlamentbe. Tehát ott azért még elég sok minden történik. Érdemes 
összehasonlítani mondjuk azzal, ami Magyarországon van. 

Ami az innovációs stratégiát illeti, úgy gondolom, hogy persze, megfogalmazhatunk 
ilyen nagy célokat, sokkal szerencsésebbnek tartom azt, hogy ha valami számszerűsíthető, 
mert a számszerűsíthető az mérhető és ellenőrizhető. Ezért említettem azt, hogy a GDP-
arányos K+F ráfordítás a jelenlegi 1,14-ről 1,8-ra való növelése, ami nyilvánvalóan évente 
való fokozatos növekedést jelent. Ez egy olyan cél, amihez nyilvánvalóan hozzá kell tenni azt 
is, hogy akkor a mostani átlag közelébe tudunk jönni, ez önmagában egy fontos lépés. 

Ezen belül, ahogy szó volt már, a vállalkozási szféra az – és teljesen egyetértve azzal, 
ami itt elhangzott, hogy mennyire vannak az innovációra felkészülve a vállalkozások, 
hozzátenném, hogy ez a vállalkozások jól felfogott érdeke. Ha valaki a piacon akar maradni. 
Ez egy ilyen alaphelyzet.  

Csak félszavakban mondom: akkor, amikor egy német vállalkozó nekem azt mondja, 
hogy ne panaszkodjon az a vállalkozó a szakemberhiányról, aki saját maga nem végez 
szakképzést, akkor valószínűleg valahol igaza van. Úgy gondolom, hogy itt is azért van 
egyfajta igazság abban a tekintetben, hogy ez minden vállalat jól felfogott érdeke, hogy 
kutatásfejlesztéssel, innovációval, ki, milyen szinten és milyen terepen foglalkozzon, ez egy 
olyan világ, hogy így lehet a piacon megmaradni, az államnak vannak bizonyos feladatai 
ebben nyilvánvalóan, hogy segítsen. 

Ahogy említettem, úgy gondolom, hogy a legfontosabb cél a kutatásfejlesztési 
munkahelyek növekedése. Ez az egyetemtől kezdve, a vállalati kutató-férőhelyek. Itt 
megfogalmazhatunk számokat. Nem hinném, hogy meg tudjuk duplázni a jelenlegit, de 
nyilvánvalóan jelentős növelése mondjuk az évtized végéig ez plusz 10 ezer új K+F 
munkahelyet és tartós munkahelyet jelent, ahol egyébként idén is, már eddig is ezek 
létrejönnek, hoznak létre kutatóközpontokat, most éppen Szegeden történt ilyen, ott is azt 
hiszem, a százat meghaladó munkahellyel. 

Tehát ez folyik. Ahogy említettem, a gazellák vagy induló kisvállalkozások, ők azért 
gazellák, mert David Birch után szabadon, nagyon szeretnek az amerikaiak ilyen képekben 
fogalmazni. Vannak az elefántok meg az egerek, az elefántok a nagy, nehezen mozgó 
vállalatok, az egerek meg a picik, akik szaladnak meg minden, és köztük van a gazella, 
amelyik gyors szaladásra vagy növekedésre képes. Az amerikai közbeszéd vagy nyelv szereti 
az ilyen képes megfogalmazásokat, de nyilvánvaló, hogy ez az ország egy ilyen 2-300 fiatal, 
gyorsan növekvő, dinamikus és K+F orientált vállalkozást elő tud állítani és erre szükség is 
van. 

A tudomány mellé hozzátenném: úgy gondolom, hogy amíg Magyarországon mondjuk 
tíz valóban világszínvonalú - tehát most nem a nemzetközi kapcsolatokról szól a dolog 
minden szinten -, tehát az együttműködésre képes intézmény nem jön létre, addig elég nehéz 
továbbhaladni. Ennek is megvan az esélye, és az Akadémia átalakításától kezdve nagyon 
sokfajta dolog, vagy akár a nagyvállalatok, amelyek létrehoznak kutatóközpontokat, azért 
egyet ne felejtsünk el, olyan világban élünk, ahol a kutató-fejlesztő munkahelyeket a 
vállalatok hozzák létre. Tehát az, hogy a Procter & Gamble-nek több PhD-s kutatója van, mint 
az MIT-nak, a Harvardnak és a Stanfordnak együttvéve, ez önmagában jelzi azt, hogy ezek a 
nagyvállalatok, akármit is gondolunk a nagyvállalati világról, azok képesek ma tömegével 
kutatóhelyeket is létrehozni. 

Tehát nagyon leegyszerűsítve: a stratégiába nem mennék bele, csak ilyen nagyon 
távlatos célokba, földhözragadtabb lennék ebben az esetben, néhány ilyen számot kellene 
elérnünk. Tíz valóban világszínvonalú kutatóhely, hogy ez vállalati, akadémiai vagy 
egyetemi, az egy más kérdés, legalább 300 gyorsan növekvő fiatal K+F vállalkozás, plusz 
tízezer K+F munkahely az évtized végéig, és 1,8 százalékos GDP-arányos K+F-ráfordítás. 
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Ezen kívül megfogalmazhatunk még minden mást, tehát ilyen szép, kerek stratégiai 
célt, de ha menedzselni akarjuk a folyamatot, akkor talán szerencsésebben járunk néhány 
számmal, mert az követhető. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Van-e még bárkinek kérdése, ami nem 

került megválaszolásra? Pakucs János! 

További kérdések, reagálások 

DR. PAKUCS JÁNOS tiszteletbeli elnök (Magyar Innovációs Szövetség): Szeretném 
megkérdezni, hogy egy félreérthetőséget esetleg tisztázni lehetne. Említette államtitkár úr ezt 
a hétfői napot. Ma délelőtt az Innovációs Szövetség közgyűlésén Navracsics miniszterelnök-
helyettes, aki a Tudománypolitikai Tanácsnak is elnöke, nagy nyilvánosság előtt, a televízió, a 
rádió nyilvánossága előtt elmondta, hogy 30-án, pénteken megjelennek a pályázatok. 

Itt azt látom, többen jegyzetelnek, itt is vannak újságírók, most a hétfőt mondják, de a 
holnapi sajtóban meg fog jelenni a kormány egyik tagja részéről, hogy 30-a, péntek, és 
elképzelhető, hogy az is meg fog jelenni, amit majd te mondtál, hogy hétfő. 

 
DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Most 

hétfőn tartok egy sajtótájékoztatót 10 óra 30 perckor. 
 
DR. PAKUCS JÁNOS tiszteletbeli elnök (Magyar Innovációs Szövetség): Jó, ez 

félreértés volt. Nyilván meg fog jelenni holnap a sajtóban, mert Navracsics Tibor azt mondta, 
hogy 30-án, pénteken fognak a pályázatok megjelenni az interneten. Akkor ez valóság? 

 
DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Reméljük, hogy akkor is megjelenik az interneten. Én annyit tudok mondani, hogy 2-án, 10 
óra 30 perckor sajtótájékoztatón mutatjuk be az első négy pályázatot. Azért hozzátenném, 
hogy jön még utána majdnem tíz, úgyhogy nem kell kétségbe esni e téren. 

Jó, egy héttel ezelőtt pedig azt mondtam, hogy ezen a héten jelenik meg. Ennek van 
egy menete, a menete roppant egyszerű, amíg a támogatást vizsgáló iroda nem adja meg az 
engedélyt, addig nem lehet kiírni pályázatokat, és én nem szeretnék belemenni semmi 
olyanba, hogy pályázatokat írnak ki Magyarországon, amelyek aztán ilyen-olyan uniós 
szabályokkal ellentétesek. A támogatást vizsgáló irodának a véleménye megvan, a támogatást 
vizsgáló iroda véleményét még be kell építeni a pályázatba. Ez zajlik most. (Dr. Dézsi István: 
Ki dönti el a dátumot?) 

Amikor a pályázat olyan állapotban lesz, akkor lesz kiírva. 
 
ELNÖK: Tisztelettel azt javaslom a bizottság minden tagjának, hogy mivel a 

pályázatoknak van gazdája, az itt ül, ezt tekintsük autentikusnak, és ezt a továbbiakban 
lezárjuk. Utána, hogy az egyes újságírói kérdéseket hogy és mint rendezi a kormányzat, ez 
legyen a kormányzati kommunikáció dolga. 

Osztolykán képviselő asszony jelezte még, hogy van kérdése vagy megjegyzése. 
 
OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Nem is annyira kérdés, mint 

inkább egy ilyen kétely, és meg szeretném önnel osztani, vagy megkérdezném, hogy ön mit 
gondol erről. 

Először is szeretném leszögezni, hogy én nem vagyok innovációs szakértő. Az én 
köreimben az oktatás területén pontosan elnök úrral együtt jártunk Finnországban, ahol 
láttunk példát arra, hogy mit is jelent az innováció. 
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Azt gondolom, hogy Magyarországon, ha valaki kiejti ezt a szót, hogy innováció, 
akkor eszébe jut nagyon sok – hogy így fogalmazzak – csúnya dolog, ami történt ennek a 
bizonyos K+F-nek a területén, hogy ki, milyen fejlesztéseket csinált saját használatra. Ez az 
egyik oldala szerintem az innovációnak. 

A másik oldala pedig az, hogy ha valaki meghallja ezt a szót, hogy innováció, akkor 
egy ilyen túlmisztifikált valami, elefántcsonttorony-történet jut az eszébe, amihez egy nagyon 
maroknyi csapat, csoport, szakértő ért ebben az országban, és amúgy pedig igazából szerintem 
nem tudják, hogy mi az, hogy innováció. 

Tehát amikor én hallgatom önt, és egy kicsit elengedem magam, és próbálok így hinni 
önnek, akkor ez egy ilyen nagyon szép kép. Higgye el, hogy abszolút önnel értenék egyet, és 
abszolút azt kívánom, hogy az történjen, amit ön mond, hogy itt az évtized végére ilyen, olyan 
hatalmas változások, 1,14 százalékról 1,8 százalékra, stb. Viszont azt látom, hogy az, amit ön 
mond, és mondom: úgy, hogy egy kicsit a laikus – hogy értsék, amit mondok – innovációs 
ember szól belőlem, és inkább a másik felemre támaszkodok, akik az oktatásügyhöz úgy, 
ahogy ért.  

Tehát ön itt olyan dolgokról beszél, ami az oktatáshoz azt gondolom, hogy 
elengedhetetlen terület. Tehát akkor, amikor az látszik és nagyon sok esetben jómagam 
tárgyaltam egyetemi rektorokkal, professzorokkal, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerülnek 
egyetemek, akkor hogyan várunk mi egy ilyen nagyon komoly léptékekkel előremenő 
folyamatot? A hetekben jártam Veszprémben, ahol a Pannon Egyetem rektorhelyettesével 
beszélgettem. Ott jó a helyzet. Az ország nyugati felén vannak, és ő nagyon finoman 
elmondta azt, hogy persze, fontos, fontos az állami normatíva, meg persze, ő jó keretszámokat 
kaptak, de igazából nekik, ami fontos és előrevivő gondolkodás, az az, hogy ők igazából 
annyira nem függenek már ezektől az állami normatíváktól, sokkal inkább az innovációra és a 
vállalati befektetésekre, projektekre fókuszálnak. 

De ez az ország keleti felében szerintem nagyon nincs így. Azt is látjuk, hogy 
miközben a felsőoktatás beszűkítése látszik, miközben még szerintem maga az államtitkárság, 
sőt a miniszterelnök úr sem tudja igazából, hogy mi legyen ezekkel a néha egy kicsit 
feleslegessé vált főiskolákkal, amikor a kormány nagyon komoly minőségromlásról beszél, 
akkor hogyan jön ez össze? Tehát egy kicsit segítsen nekem a fejemben összeérinteni azt, 
hogy ha nagyon komoly minőségromlásról beszélünk a felsőoktatásban, és mondjuk most egy 
kicsit fókuszáljunk az oktatás-innováció és az oktatásfejlesztésre, ha nincsenek olyan 
fiataljaink, akár az ELTE természettudományi karán, akiket ilyen innovációs fejlesztési, 
kutatásfejlesztési programba be lehetne vonni, akkor mitől várunk mi ilyen óriási növekedést? 

Alkalmasnak tartjuk-e az egyetemeinket arra, hogy ilyen mérvű léptékekben tudjunk 
gondolkodni a jövőt illetően, amikor azt látom és azt hallom, és arról nem is beszélek, hogy 
külföldön mit jelent az innováció és itt mit jelent az innováció. De itt, amikor az ELTE 
természettudományos karán egy kémia alapszakra járó fiatalnak az egyetem nem tudja 
biztosítani a köpenyt és a védőszemüveget, hanem magának kell beszereznie és vinnie, meg a 
csipeszt, meg a nem tudom, micsodát, akkor hogy látunk ebben az innovációban ekkora 
lehetőséget? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megadjuk a szót államtitkár úrnak, és utána neki lassan mennie 

is kell. Csak azért jelzem, hogy a végtelenségig nem tudjuk tartani az ülést. Ha valakiben még 
maradt kérdés, akkor kérem, most tegye fel. Parancsoljon! 

 
KOVÁCS PATRIK (Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége): Jó napot kívánok 

mindenkinek! A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége részéről szeretnék egy kérdést 
intézni államtitkár úrhoz. 



 20 

Itt most az elmúlt néhány hónapban nagyon sokfelé jártunk, és például a múlt héten a 
világ 123 országával találkoztunk, vagy január elején megalapítottuk a G20 ifjúsági 
szervezetét. Annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban elég negatív Magyarország sajtója, és 
nagyon sok külföldi kérdez a nemzetközi hírek kapcsán a magyarországi folyamatokról, 
ennek ellenére mindenki úgy tekint Magyarországra, mint egy olyan országra, ahol igenis, 
innovatívak az emberek, és úgy gondolják, hogy egy nagyon komoly szürkeállomány van itt, 
Magyarországon.  

Úgy gondolom, hogy hazánknak mindenképpen az az érdeke, hogy ezt tovább 
erősítsük, és itt szintén szeretnék egy jó hírt megosztani, ugyanis februárban a világ 50 
leginnovatívabb diákvállalkozása között két magyar startup-ot is bemutattunk a New York-i 
tőzsdén és a Forbes Magazin például különdíjat is adott nekik. 

Szóval mindezeket látva, nekem az a kérdésem, illetve most hallottuk azt, hogy 
nagyon sok pályázat nyílik meg, tehát valamilyen pozitív irányba mozdulnak a folyamatok, 
van-e bármilyen terve a minisztériumnak, illetve itt az innovációval kapcsolatos 
folyamatoknak arra, hogy ezeket az eredményeket, vagy akár már rögtön az első nagyon 
konkrét eredményt, vagy a következő olyan nemzetközi viszonylatban is releváns céget, amit 
sikerül ezeken a folyamatokon keresztül itt, Magyarországon katalizálni, hogyan tudjuk a 
nemzetközi sajtóba bejuttatni? Lesz-e erre bármilyen támogatás, vagy lesz-e bármilyen mód 
arra, hogy ezekbe a nemzetközi rendszerekbe ezeket a sikereket be tudjuk csatornázni? 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadjuk a szót államtitkár úrnak. 
 
DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Gondolom, Finnországban látták a TEKES-t, mint a világ legjobb 
innovációs rendszerét, talán az izraeli, a szingapúri és a dél-koreai mellett. Tehát amennyiben 
ott járt, akkor a legjobbat látta, amit azért ők is hosszú-hosszú idő alatt építettek fel. 

Nyilvánvalóan van egyfajta mítosz az innováció körül, én ugyanúgy gondolom, hogy 
szociális innovációk is lehetnek, és azon belül is elég sokfajta ötlet megjelenhet. Van egyfajta 
mítosz, ami egyébként részben a magyar mentalitáshoz kapcsolódik, úgy gondoljuk, hogy 
valami újat kitalálni az valami egyéni teljesítmény. Egy individualista országban ez sokkal 
inkább így van, és az a hős, aki keresztülviszi, a magyarok általában közben el szoktak bukni, 
de azért az az igazi, ami így megy. 

Nem, az innováció is lassan ilyen iparszerűvé válik, teamekben vagy akár ipari 
méretben jön létre, tehát én is úgy gondolom, hogy bizonyos értelemben a mítoszt egy kicsit 
le kell fosztani az innovációról. Van olyan egyébként, ami nyilvánvalóan ilyen egyéni 
sikerként dől el. 

Azt nagyon jó hallani, hogy ezek szerint a Pannon Egyetem, ha jól értettem, részben 
innovatívan innovációból, részben vállalati kapcsolatokból meg tud élni. Ez a legjobb. (Dr. 
Friedler Ferenc: Ezt megerősítem.) 

Ha meg is erősítik, akkor ennek én külön örülök. Azt hozzátenném, hogy nagyon 
furcsa volt, amikor kijött, hogy a férőhelyek száma, és így tovább, és csak úgy hirtelen néhány 
egyetem pedig mondhatja, hogy akkor majd ő indít ösztöndíjakat férőhelyeken. Hogy-hogy 
ezt ezelőtt nem indítottak? Tehát ez egy innováció egyébként, csak úgy hozzátenném, hogy az 
egyetemek képesek akár saját maguk is ösztöndíjat kiírni. Ezelőtt egy évvel a világért nem 
jutott az eszükbe, tehát csak úgy mondom, hogy hogyan működik helyenként az innováció. 

Azt azért látni kell, hogy az átalakításnak az az egyik nagyon fontos lényege, hogy az 
állami férőhelyek vagy az államilag finanszírozott férőhelyek a műszaki tudományokban és az 
orvostudományokban növekednek, méghozzá nagyon nagy mértékben és arányban. Ami 
pedig, ha nagyon tágan nézzük, kutatásfejlesztés, innováció, azért az ezeknek az alapja. Tehát 
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pontosan azokon a szakterületeken várható jelentős férőhely-növekedés, amelyik ha akarjuk, 
akár mondjuk az irányát is az innovációs stratégiának, az fontos. Tehát minden, ami a 
műszaki képzéssel kapcsolatos és az orvosképzéssel kapcsolatos. Nyilvánvalóan az egy 
problémaként jelentkezik még egy ideig, hogy felmenő rendszerben azért kell, bejön oda a 
diák is, tehát az egész iskolarendszeren belül egyfajta átalakítás. A szakképzésnek a 
rendszerétől kezdve, ahol csak zárójelben teszem hozzá, és akkor nem mennék bele 
részletekbe, de mondjuk az iskolakötelezettségi kör, ahogy szépen németül mondják, 16 
évesen kell piszkosnak vagy olajosnak lenni a fiatal kezének, ahhoz, hogy jó tanonc és mester 
legyen. 

Ami pedig a fiatalokat illeti, nagyon örülök, ha ilyen hírek vannak, sőt az a jó, ha még 
több ilyen hír van. Talán amit ehhez hozzátennék, hogy rettentően fontosak a példák. Tehát 
az, hogy milyen példáink vannak, és hogy milyen példák állnak a társadalom és a világ előtt. 
Én is úgy gondolom, hogy minden eszközt meg kell ragadni, hogy pont az ilyen fiatalok 
legyenek példák. Biztosan tudjuk, hogy mi zajlik a világban, de ha ezeket a példákat a 
társadalom, a világ vagy a média előtt meg lehet jeleníteni, az nagyon szerencsés. Vettük a 
lapot, hogy hogyan lehet ezeket erősíteni, mert ezek húzzák magukkal az egészet. 

A klasszikus, amikor Zuckerberg el tudja magát adni ezzel az egész történettel, ha 
mögötte valaki megnézi a kutatásfejlesztést, az tart a plusz-mínusz nullához. De az, hogy ezt 
el lehet adni erre, hogy egy modell, egy típus, az önmagában, hogy bejegyezték a Facebook-ot 
a tőzsdén, az akkora lökést ad egyébként egy csomó fiatalnak, hogy elinduljon ezen, hogy az 
önmagában ott van a példa. Hadd idézzem a kedvenc példámat, amikor a Le Monde-ban 
felteszik a kérdést, hogy ki Franciaország Bill Gates-je, és utána elkezdenek vitatkozni rajta, 
tavaly nyáron, és nem az a probléma, hogy nem találják meg, hogy ki most a francia Bill 
Gates, hanem az a probléma, hogy a kérdést sem értik, hogy ez miért fontos. 

Szerintem Magyarországon is valahol ott vagyunk, hogy kell minél több példa, főleg 
ha élő példa van, és át kell vinnünk azt, hogy valóban szükséges nálunk is, hogy tudjuk, hogy 
kik azok, akik példaként megjelenhetnek, mint kutató, fejlesztő, innovatív személyiség a 
társadalom előtt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úrnak és Nikodémus Antal 

főosztályvezetőnek, hogy megtisztelték a bizottságot jelenlétükkel. Szerintem a későbbiekben 
is bizonyára fogunk még találkozni, hogy szót váltsunk ilyen kérdésekről. Köszönöm szépen 
még egyszer.  

Egyebek 

A bizottság többi tagjának pedig most még egy kötelezettségnek kell eleget tennie. 
Közben államtitkár urat elengedjük, ha sürgős dolga van. Az állandó meghívotti kör 9-es 
keretét csak 8 főig töltöttük fel, mert az LMP részéről a jelölés még csak most érkezett be. Én 
tisztelettel köszöntöm Révai András urat, akit a Lehet Más a Politika delegálna a bizottságba. 
Jól tudom, hogy ön a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség elnöke? 

 
RÉVAI ANDRÁS, az LMP szakértője: A Közép-Magyarországi Regionális 

Innovációs Ügynökségnek vagyok az elnöke, és az Ipari, Tudományos hosszú nevű 
egyesületnek a tagja. Tehát két területen is az innovációval foglalkozom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy technikai feladatunk maradt, ami alapvetően 

formális, de mégis meg kell tennie a bizottságnak, szavaznia kell természetesen. Aki a 
delegálással egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Tisztelt Révai Úr, isten hozta önt a bizottságban, a jövőben találkozunk. 
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Van-e bárkinek, bármilyen egyéb, egyebek címszó alatt felvetendő kérdése, témája? 
(Nincs jelzés.) Köszönöm szépen mindenkinek a jelenlétet. További kellemes napot kívánok! 
A következő üléssel kapcsolatban majd ismét tájékoztatással élünk, mert most per’ pillanat 
elég nehéz még az időpontokat jól belőni, de természetesen időben szólunk. Köszönöm 
szépen. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 58 perc)  

 
 
 

  

Dr. Pósán László  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


