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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 4 perc)  

Elnöki bevezető  

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
reggelt kívánok mindenkinek! Lehet, hogy a korai időpontnak tudható be, hogy egyelőre még 
nem mozognak óriási tömegek a teremben, de ez nem akadályozza meg a bizottságot abban, 
hogy elkezdje a munkáját.  

A megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségei; az európai 
technológiai fejlődésbe való bekapcsolódáshoz, a hazai zöldenergia-ipar beindításához 
elvégzendő feladatok, költségvetési ráfordítások 

Ahogy a meghívóban szerepelt, Nikodemus Antal főosztályvezető urat arra kértük, 
hogy a megújuló energiaforrások felhasználási lehetőségeit járjuk egy kicsit körül, hogy 
hogyan lehet ezzel bekapcsolódni az európai technológiai fejlődésbe, egyáltalán milyen 
feladatok vannak ezen a területen, annál is inkább, mert sok szó esik minderről, a laikusok is 
gyakran találkoznak ilyen kifejezésekkel, hogy zöldenergia meg zöldipar meg minden zöld. 
Lássuk egy kicsit közelebbről és megalapozottabban is, hogy mi ebből a mítosz, mi ebből az, 
ami realitás, ami az adott technológiai szinten gazdaságosan művelhető, és mi az, ami az 
utópiák tárgykörébe tartozik.  

Arra kértem a főosztályvezető urat, hogy körülbelül negyed óra, húsz perc 
terjedelemben tartson egy gondolatébresztő, inkább vázlatpontszerű felvezetést, és aztán 
nyilván meglátjuk, hogy a kérdések és a beszélgetés során milyen hangsúlyokra terelődik a 
szó. Tisztelt főosztályvezető úr, tessék parancsolni! 

 

Dr. Nikodemus Antal (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) előadása 

DR. NIKODEMUS ANTAL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nagyon szépen 
köszönöm, elnök úr, a szót. Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülés résztvevőit, és 
nagyon szépen köszönöm a lehetőséget is, hogy egy rövid – valóban, ahogy az elnök úr 
elmondta – felvezetést adhatok erről a szerteágazó témáról. Valóban vázlatpontokba szedve 
igyekeztem egy pár oldalon azért összefoglalni a mondanivalómat, és most a szóbeli 
kiegészítésben inkább tényleg néhány fókuszpontra térek csak ki.  

Azt gondolom, hogy amikor kutatás-fejlesztési szempontból, tehát innovációs oldalról 
közelítünk ehhez a tényleg rendkívül nagy léptékű témához, akkor először azt kell látni, hogy 
a kutatás-fejlesztés kormányzati stratégiájában, egy szakpolitikai keretében – ami ugye 
szükségképpen azért általában, sőt még most is jellemzően nemzeti keretekben történik – 
milyen trendek, trendváltozások jellemzőek most, az ezredforduló után, tehát maga a 
szakpolitikai stratégiakészítés trendjei. Ezt ajánlanám önöknek első fókuszpontnak, 
figyelembe véve egyrészt azt, hogy a kormányzati K+F stratégia, aminek most már a 
közigazgatási egyeztetésénél tartunk, tehát itt én áprilisra írtam, hogy jó esetben elfogadja a 
kormány, lehet, hogy ez esetleg néhány napot, egy-két hetet csúszhat, de valóban azt 
feltételezzük, hogy egy intenzív, felgyorsuló közigazgatási egyeztetés, államtitkári értekezlet, 
s a többi, átmegy a stratégia, ez a bizonyos „Befektetés a jövőbe”, ami azért érdekes, mert ez 
egy kimondottan horizontális, tehát az innovációs rendszernek kereteket adó, és a prioritásait 
az innovációs rendszer működése és a szükséges befektetések szempontjából adja meg, tehát 
horizontálisan, ez azt jelenti, hogy tagadja az úgynevezett vertikalitást, ágazati, legyen az az 
energiatéma vagy azon belül alternatív vagy a zöldenergia. Tehát mindenképpen látni kell, 
hogy ez a stratégia egy keret a K+F, innovációs rendszer vagy szépen nézve ökoszisztémának 
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adja meg a jelenleg a partnereinkkel egyeztetett, a konzultáció során formálódó legfontosabb 
elemeit.  

Ez a horizontalitás azt jelenti, hogy ha most kicsit kinézünk a jelentős innovációs 
kultúrájú országokba, az Egyesült Királyságot, Németországot, a skandináv államokat 
említettük itt, és egyébként az EU H2020-as ismert kutatás-fejlesztési keretprogramját 
nézzük, akkor azt látjuk, hogy mint trend – és ezt angolul is mondom, social challenge, tehát – 
a társadalmi kihívásokra fókuszálnak ezek a nagyléptékű dokumentumok, és ilyen értelemben 
ez nekünk is egy követendő vagy követhető példa, hogy mennyiben lehet a kutatás-fejlesztést, 
az innovációt felhasználni a nagy társadalmi kihívás által a civilizáció vagy a gazdaság elé tárt 
problémák megoldására. Tulajdonképpen ez a nagy trendkérdése nemzetközileg, globális 
európai szinten az innovációnak, hogy alkalmas-e, használható-e a kutatás-fejlesztés, az 
innováció, ezek az eredmények arra, hogy társadalmi nagy kihívások… Ez természetesen az 
energiát jelenti, és még kevésbé az ebből levezethető zöldgazdaságot vagy alternatív energiát, 
hanem az idősödéstől kezdve, és hadd ne soroljam azokat a most már sajnos klasszikusnak 
mondható társadalmi challenge-eket, kihívásokat, amelyeket most egyre inkább levernek, 
hogy így mondjam, a kutatás-fejlesztésre, innovációra, és most itt állunk egy horizontális 
stratégiával, ami bevallottan egy korábbi fázis, egy alapokat, a rendszert megerősítő, a 
tudományterületeket, ezek közül egyes erősebb fókuszterületeket megerősítő stratégia. Itt van 
tehát egy elég jelentős distinkció – ezt csak úgy vitatémának mondom.  

A másik, ami megint csak nagyon fontos, hogy a magyar rendszerben igyekeztünk egy 
lépéssel erre legalább figyelni, reagálni, és figyelmükbe ajánlom a versenyképességi és 
kiválósági szerződéseket. Ennek most április 15-e lett volna az eredeti határideje, az NFÜ ezt 
két héttel megnyújtotta, a lényeg az, hogy április 30-ával számolunk, ami – ha esetleg ismerik 
– két jelentős alprogramot nevesít, egy 10 milliárdos keret áll rendelkezésre nyilván az 
Innovációs Alapból finanszírozva, és ennek az úgynevezett integrált alprogramja voltaképpen 
leképezi a H2020-nak, tehát a Horizont 2020-nak ezt a… Itt is megjelöltem rövidítve, egy 
kicsit furcsa ez a rövidítés ez a key enable technologies, ez a KET, magyarán az ipari 
részvételt ösztönző és a nagy ipari projekteket, nagy iparági projekteket Magyarországon mint 
kutatás-fejlesztési együttműködést nagyjából rendszerszerűen, keretszerűen támogató 
szkémáról van szó. Itt hadd ne soroljam, hogy hány olyan ágazattól vagy ezen belül 
nagyvállalattól várunk a kutatás-fejlesztési szereplőkkel – nem csak egyetemekre gondolunk –
, de mindenképpen egy nagy együttműködési konzorciumra épülő pályázatot, amelyre, 
meggyőződésem, ebben szavamon foghatnak, nyilván nem lesz elegendő az egyébként első 
hallásra talán nem is csekély 9 milliárdos vagy 10 milliárdos keret.  

A másik alprogram pedig valóban a társadalmi kihívás alprogram, de itt rögtön 
hozzáteszem, hogy a mi szakmánkban a priorizálás a legnehezebb, tehát a szelekció, aki egy 
kicsit is foglalkozott K+F-fel a legkisebb szinttől a legmagasabbig, tudja, hogy a legnehezebb 
megmondani, hogy mire kell fókuszálni. Mi most a human brain projectre, tehát a magyar 
agykutatásra, az ismert Freund professzor által vezetett, talán nem túlzás, ha azt mondom, 
hogy világhírű iskolára tettünk úgymond, és ilyen értelemben ez a pályázat nyilván próbál egy 
esélyt adni az e tekintetben nemzetközileg legsanszosabb vagy legélenjáróbb területeknek. De 
azt sem tagadom, hogy nagyon komoly tárgyalások folynak, folytak az energetika témájában, 
már a kihívásokon, tehát a második alprogramon belül, igaz, hogy nem kimondottan a zöld- 
vagy alternatív leágazásra, hanem a paksi erőmű ismert stratégiai bővítésére, de nem kell 
mondani, hogy aki egy kicsit ért az energia K+F-hez, tudja, mennyi hálózati leágazása van, 
ami pontosan a zöldenergia-hasznosítást és az alternatív energiákat érinti.  

Én tehát azt gondolom, hogy a társadalmi kihívás alprogram, hogyha elindul, és 
reméljük, elindul az agykutatással, egy második hullámban akár egy paksi szintű projekt – ha 
sikeres – támogatásával át tud menni a ’14-20-as remélhető, GINOP-nak nevezett, tehát 
gazdasági és innovációs fejlesztési operatív programba, hiszen ez a kiválósági pályázat egy 
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nem tagadott pilotja annak, hogy ’14-20-ban mik lesznek az igazán domináns, tehát valóban 
középtávon stabilan, részben az uniós forrásokból finanszírozható ipari és kihívásorientált 
projektek.  

Tulajdonképpen ezzel már egy kicsit előre is mentünk, figyelmükbe ajánlom, most 
csak fókuszpontszerűen a GINOP K+F prioritását, illetve a GINOP-nak a teljes 
prioritásrendszerét, ami most ment első olvasatában az NFK, a Nemzeti Fejlesztési 
Kormánybiztosság elé, és ennek a kormányzati elfogadása és ezzel lényegében párhuzamosan 
a bizottsággal való tárgyalása, azt lehet mondani, az egyik, ha nem a legfontosabb teendőnk 
most, ’13-ban. Ebből a szempontból nagyon fontos, hogy ha a K+F stratégiánk ugyan 
horizontális is, mert meggyőződésünk, hogy mi még ott tartunk, hogy mint rendszer álljon 
össze, és szükséges, de már – hogy így mondjam – vettük a lapot, tehát néhány valóban 
domináns és ’14-20-ba átültethető nagy szkémával, konstrukcióval megelőlegezzük ezt a 
kihívásorientált vagy a nagy ipari részvételt támogató kutatás-fejlesztési indikációt.  

Néhány dolgot ha még mondhatok befejezésként vagy még szintén vitaindítóként! 
Nekem nagyon tetszett, ahogy az elnök úr mondta, hogy egy csomó mítosz van e tekintetben, 
meg egy csomó, első hallásra nagyotmondás is van – anélkül, hogy nemzetkarakterológiáról 
beszélnék, ez a Háry János-stílus egyébként is illik a magyarokhoz, és nem is mindig rossz ez, 
csak azért egy idő után pontosan kell látni akár a szakmai és a technológiai határait a 
képességünknek. Ebből a szempontból nagyon jónak tartom, hogy most lehetőség van egy pár 
mondatban végigtekinteni ezen. Amikor erre a beszámolóra készültem, megnéztem néhány 
projektet a ’13-as fordulóig lezáruló, elsősorban GOP, illetve TÁMOP, illetőleg még az 
Innovációs Alapból is, de csak így mutatóban. Ami a nagyon izgalmas JEREMIE programot 
illeti – azért tartom izgalmasnak, mert egészen biztos, hogy ez nagy súllyal át fog ültetődni, 
transzplantálódni a ’14-20-as OP-ba, operatív programba –, ott feltűnő, hogy nagyon jól ment 
az ICT, kevésbé, de azért még elfogadhatóan ment a biotechnológia, illetve ezek a light 
science területek, azért is mondtam az agykutatást, és viszonylag jól mentek a szükségképpen 
piacközeli, ilyen mechatronikai, a gépgyártáshoz közeli, tehát komoly, tőkeemeléses 
projektek, nem grantek, nem vissza nem térítendő támogatások. Viszont a zöldgazdaságban – 
ha ezt a leegyszerűsített fogalmat megengedik – egyáltalán nem ment. Ezért írtam a javaslati 
részben, hogy ez egy külön elágazási pont, hogy miért nem ment, és valószínűleg azért, mert 
azok a fundok, amelyek első lépésben szerveződtek, százezer okból nem alkalmasak erre a 
valóban nagyon nehezen megközelíthető területre, tehát felvetődik, hogy akkor legyen-e, és 
hogyha igen, hogyan egy ilyen kicsit szektorspecikus fund, mert az viszont világos, hogy 
ennek a trendje, hogy a vissza nem térítendő támogatás mellett kell a tőkefinanszírozás az 
innovációba, az már több mint bizonyosság, és akkor viszont ez mégis egy fontos tapasztalat, 
hogy ezt ’13-ig nem sikerült megoldani, vajon sikerül-e ’14-ig, és hogyha igen, hogyan. 

A másik az, hogy a GOP viszont rengeteg, nem rengeteg, de több ilyen klasszikus 
alternatívenergia-projektet támogatott. Én azt a miskolcit csak azért írtam ki, mert ez a 
legfrissebb, és tényleg elég jelentős. Ismert azért Miskolc, hogy társadalompolitikailag sem 
közömbös, hogy Miskolcon az innovációs projektek hogy valósulnak meg, és ebből a 
szempontból nekem nagyon tetszett ez a Kárpát-medencei ambíció, még hogyha van is benne 
egy kicsit túlhevült ambíció, de mindenképpen úgy tűnt számomra, hogy fontos ezt számon 
tartani, ebből a GOP 1.2.1-esből, egyébként hozzáteszem, hogy nagyon kevés, sajnos nagyon 
kevés projekt volt egyáltalán erre a konstrukcióra. És itt nagyon lényegesnek tartom a Bosch 
szerepét is, mert ne felejtsük el, hogy Miskolc… A kormány most sorra köti a stratégiai 
megállapodásokat, még egyébként a Bosch-sal hivatalosan nem kötött, de nyilván most 19-én, 
esetleg 20-21-én, ha már a PAGÁT-ról van szó, hogy a 21-est említsem, lehet, hogy 21-én 
pont a Bosch-sal fogja megkötni, és valóban nagyon fontos egy ilyen nagy, energetikával 
foglalkozó külföldi cég, amelynek missziója van Északkelet-Magyarországon. Én tehát ebből 



 8 

a szempontból ezt a vonulatot nagyon fontosnak tartom, hogy kirajzolódjon akár térségekre is 
valamiféle specializáció, és akár Miskolcnál vagy Észak-Magyarországnál lehet például ilyen.  

A TÁMOP-nál is találtam ezt a mikroalga-hasznosítást. Ezt csak azért mondom, mert 
ez is egy sajátos irány, és itt azért, hogy egy más tájegységet mondjak, Friedler professzor 
nincs itt, de a veszprémi egyetem kiváló kutatóit lehet kiemelni, és ennek is a klaszteres, 
illetve azok a leágazásai, amelyek ezt a – szakmai nyelven – elektromobilitást is jelentik, ami 
az automobilizációnak a hibrid-, illetve az elektromos hajtással kísérletező új technológiai 
trendjébe való bekapcsolódás, amit a németek tartományi, illetve szövetségi szinten is nagyon 
szorgalmaznak, gondolok itt Észak-Rajna-Vesztfáliára és egyéb olyan bemutató- vagy 
pilotrégiókra, amelyek a ’14-20-as perspektívában mindenképpen szeretnék ezt a know how-t, 
ezt a – hogy így mondjam – hátsó országokat jelentő régiót, és a német gazdaságnak nyilván 
jelentős szerepe van a magyar növekedésben is, tehát ebből a szempontból nekünk ez az 
elektromobilitás egy nagyon fontos ügy lehet; nem feltétlenül az, hogy most Siófoktól 
Fehérvárig mindenütt legyen töltőállomás, de hátha tudunk gyártani, mert valóban van ez az 
iparág nálunk, Audi, Mercedes, s a többi, nem kell mondani, tehát kiépül egy beszállítói 
háttér, és akkor már majdnem mindegy, hogy alternatív hajtást vagy hagyományosat 
csinálnak-e, vagy elkezdenek bizonyos beszállítást az elektromos meghajtásba. 
Mindenképpen a bekapcsolódásnak a nagyobb léptékeit kell vagy érdemes tehát keresni, 
hogyha már úgyis vannak ilyen fogódzópontok. 

Idesorolnám a Duna-stratégiát, ami K+F szempontból döglik – elnézést a nagyon 
egyenes fogalmazásért! Nincsen igazán… Talán azért vagyok ennyire bátor, mert szlovák 
barátaink voltak ennek a munkacsoportnak a steering committee vezetői, és most hál’ istennek 
ott is egy személyi intézkedés történt, tehát mi most nagyon bízunk abban, hogy ezt meg 
tudjuk tölteni. Viszont a dél-német tartományok az osztrákokkal együttműködve nagyon 
szorgalmazzák a Duna-stratégiát, és pontosan a geotermikus energia hasznosítása a 
slágertémájuk. Itt Ulmtól kezdve mindenféle előkészítő, tehát már tudatosan ’14-20-ra 
készülő, kicsit a régió országait megdolgozó, németek által összehívott megbeszélésekre 
került sor, és ez is nagyon fontos ilyen gazdaságdiplomáciai szempontból.  

Ugyanilyen fontosnak tartom – ezt le is írtam – az EIT-t. Ott is úgy látom, hogy nem 
ezt a közösséget vagy nem ezt az elitklasztert sikerült megcéloznunk, mert az alternatív 
energiában és a klímában, jóllehet, elindultak 2008-2009-től, lényegében nincs vagy nagyon 
marginális a magyar szerep, szemben az ELTE ismert ICT labjával, amely egy másfél éves, 
nagyon megfeszített és egyébként – itt mondom – miáltalunk is, tehát az Innovációs Alapból 
1 milliárd forinttal támogatott nemzetközi projektmunkájának köszönhetően társult központ 
lett az ELTE a KIC-ben, csak sajnos nem az alternatív energiában. Tehát, visszatérve az elnök 
úr által mondottakra, hogy vannak bizonyos…, tehát hogy tisztánlátás és szükséges realitás, 
hanem az ICT-ben, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy a terület, akár Gödöllőre, akár 
más műhelyekre gondolok, az imént említettekre is, ne lenne potenciális tartaléka ennek a 
nagyon-nagyon fontos területnek. Utánanéztem az FP-statisztikáknak, tehát a jelenlegi FP7-es 
statisztikáknak, valamivel egyébként jobb e téren a pályázati átlagunk, mint mondjuk ha a 
nagy átlag, tehát az össztámogatásokhoz viszonyítom, és nagyon érdekes, hogy az 
energiahatékonyságban és az energiatakarékosságban kiemelkedően jók a magyar pályázók. 
Itt említettem én is, hogy vannak a körte, s a többi, tehát olyan, már befutott cégek, egyébként 
jelentős innovációs díjak is, tehát ha a MISZ innovációs díjait is megnézzük, tehát van már 
egy olyan, ebben a területben egy jól eladható, befutott kör, csak ahogy említettem a 
JEREMIE kapcsán, nem látszik ennek egy utánpótlása, tehát akik vannak, köszönik szépen, 
megvannak, és pályáznak is, de ahogy az FP statisztikát is elnéztem, bizonyos területeken 
nagyon jók, de a többi lényegében le nem fedett vagy szinte elhanyagolható.  

Tulajdonképpen azt lehet zárásként elmondani, nem megismételve az itt leírt 
ajánlatokat, hogy három nagyon jelentős problémát látok. Az egyik: a kutatás-fejlesztési 
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stratégiában a konzultáció hatására kiegészítettük, hogy fel kell ismerni, hogy a public 
szektor, tehát a közszféra innovációja is stratégiai kérdés, és ez is egy prioritása kell hogy 
legyen a horizontális K+F stratégiának, és itt a közszféra innovációjánál nemcsak az 
egészségügyet, az oktatást, hanem az erőművi, az épületenergetikai, az imént említett 
közlekedési, tehát azokat a közszolgáltatási területeket is értem, ahol számtalan nemzetközi 
vagy akár már hazai példája is van az innovációnak, hiszen keresleti oldal nélkül nem lehet 
ebben a területben megmozdulni, tehát nem lehet a kutatás-technológia…, push, tehát kell egy 
pull, egy húzóerő, és e téren a közbeszerzési rendszerünk és egyáltalán, azt lehet mondani, 
hogy a public szektor innovációérzékenységén van mit javítani.  

A második az, hogy rendkívül nehéz ez a terület olyan szempontból, hogy a kutatás-
fejlesztésre és a piacra jutás nagyon távol van egymástól – ez a természetéből adódik ennek az 
alternatívenergia-hasznosításnak –, és erre még az EU ’14-20 sem készült fel. Ha olvassák a 
különböző támogatási szabályokat, itt valószínűleg arról van szó, hogy pilotfázis, 
demonstrációs fázis, piloterőművekről van szó, magyarul hiányzik a paradigmából, a 
támogatási paradigmából az a rész, ami a close to market, tehát a piac közelibb innovációt 
megfelelően támogatja, de ez nem feltétlenül a mi hibánk, hanem ez egy generális uniós 
deficit, tehát nem tudott még utánamenni ezeknek a kihívásoknak maga az európai 
támogatáspolitika sem, és e tekintetben valóban várhatjuk, hogy a demonstráció, a pilot, tehát 
ezeket a kísérleti, amiket a szakmánk úgy mond, hogy kísérleti fejlesztés, ezeket jobban elő 
kell…, különben nem lehet kihívásokat megoldani, mert ezek azért kihívások, mert még 
nincsenek kipróbálva. Ez egy kicsit technológiai, tehát szakmai megjegyzés volt, de nagyon 
jellemző, mert szerencsétlen GOP-pályázatok is elindulnak nagyon klassz ötletekkel, és nem 
tudnak megvalósulni, nincs benne önrész, és előbb-utóbb az íróasztalfiókba jutnak részben 
európai hibából, részben talán amiatt, hogy ilyen bottom up, tehát alulról építkezően ilyen 
módon nem lehet megoldani.  

Befejezésül, hogy mit jelent, hogy alulról építkezően nem: itt az S3 stratégiát emeltem 
ki, ezt a magyarra nagyon nehezen lefordítható, de egyelőre mi sem tudtunk jobb kifejezést 
találni, hogy intelligens specializáció, ez a smartból egy rossz fordítás, de a lényeg az, hogy a 
régiók által indított és az ottani, itt is említett projektek és a vállalkozói elkötelezettséget 
mutató szűrés, szelekció után egy általunk, tehát összesített második fázisban a vertikális 
priorizálásra alkalmas programkészítés történik, ami most éppen – itt Andrásra is nézek, mert 
a KMR régió nevében ő is felelős volt a hét régió egyikeként azért, hogy készüljön ilyen S3 
stratégia. Most átadták nekünk vagy nekik a – hogy úgy mondjam – végterméket, és most a 
mi feladatunk, hogy ebből valóban vertikális prioritás legyen, mert ahogy említettem, a 
horizontális K+F stratégia sok mindenre jó, de a vertikális priorizálásra nem, és 
tulajdonképpen ha megnézik, akkor ez a kettő most mint komplemens, tehát kiegészíti ez a 
most, június 30-ig véglegeződő S3, és remélem, június végéig az NFK elé fog kerülni, benne 
ezek a vertikális, szűrt prioritások, remélve, hogy akár az energia vagy a zöldenergia, 
alternatív energia, tehát már a régiós sajátságokat, hogy így mondjam, az intelligens 
specifikációt is tükrözve minél – hogy mondjam? – relevánsabb formában beemelődnek, és 
akkor tulajdonképpen a bizottsággal történő konzultáció eredményeként ezek a GINOP-nak – 
csúnyán mondva, elnézést a rövidítésért – az OP megfelelő csatornáiban mint eszközrendszer 
finanszírozva kerülhetnek be. Természetesen itt nemcsak a gazdaság- és innovációfejlesztési 
OP-ra gondolunk, hanem legalább ilyen, ha nem nagyobb mértékben a szakmai, tehát energia, 
illetve környezeti és most szintén tervezés alatt lévő operatív programokra.  

Elnézést, ha egy kicsit hosszabb voltam, talán pont belefértem a 20 percbe, csak ezek 
valóban nem könnyű kérdések. Köszönöm szépen a figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a főosztályvezető úrnak. Megnyitjuk akkor a beszélgetést. 

Kinek van kérdése, észrevétele, megjegyzése, bármi, ami az elhangzottakhoz vagy azon kívül, 
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de a témához kapcsolódóan releváns, és itt és most van a helye, hogy elhangozzék. (Révai 
András jelzésére:) Tessék parancsolni! 

 

Kérdések, hozzászólások 

RÉVAI ANDRÁS, a Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség elnöke: 
Köszönöm, elnök úr. Megerősítem azt, amit Nikodemus főosztályvezető úr az írásos 
anyagában, illetve a szóbeli kiegészítésében is elmondott. Most a közép-magyarországi régió 
intelligens szakosodási stratégiájában az egészségipar és az ICT mint ágazati stratégiák vagy 
ágazati szempontok mellett külön kiemeltként kezeljük a zöldgazdaság, a megújuló-
gondolatot, különös tekintettel arra, hogy a régiók közül ez az, ahol a legnagyobb lakossági 
sűrűség, a legnagyobb ipari sűrűség van, és ezeknek az egymáshoz közelsége olyan új 
gondolkodásokat, új módszerek bevezetését igényli, ami ezt a szisztémát tartósan 
fenntarthatóvá teszi.  

Egy kérdésem is lenne – megint Közép-Magyarország fejlett és kevésbé fejlett részeire 
gondolva –, mert ezeknek a megújuló energiaforrásoknak lehet munkahelyteremtő hatása is. 
Ezekre mennyire számolnak a hosszabb távú koncepció készítésében? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy gyűjtsünk össze egy pár kérdést, 

véleményt, hozzászólást, és utána adnám vissza a szót a főosztályvezető úrnak. Van-e további 
észrevétel, kérdés? (Dr. Vedres András jelzésére:) Tessék parancsolni, Vedres András! 

 
DR. VEDRES ANDRÁS, a Feltalálók Egyesületeinek Nemzetközi Szövetségének 

elnöke, a Magyar Feltalálók Egyesületének főtitkára: Köszönöm, elnök úr. Társadalmi kihívás 
– merthogy nem tudtam, hogy most egy milyen országbeli gyűlésen vagyok, a terminus 
technicusok puffogtak –, tehát ami itt ilyen social challenge, egyes számban, társadalmi 
kihívás előttünk: több élelem, több energia és jobb egészség. Miután a meghirdetett téma az 
energiához kapcsolódik, most csak ahhoz szólnék, mert arra készültem.  

Hazánk energiaforrásokban nem bővelkedik, és a téma itt az úgynevezett zöldenergia. 
Kiindulásként látni kell, hogy a valóságosan tisztán zöldenergia a világ összes 
energiatermeléséből bizony nem több mint 1 százalék, tehát a torta 1 százalékáról kell 
beszéljünk. Ez így nem más, mint inspiráció, ami nagyon fontos, és egy állami szervnek, 
amelynek mindenféle neve van, SKÍZ és PAGÁT meg XXI-es fogás vagy akármi, a 
legfontosabb feladata lenne, hogy inspirálja az agyakat, mert nincs prosperitás innováció 
nélkül, és nincs innováció találmányok nélkül, és nincsenek találmányok feltalálók nélkül. Na 
most az az 1 százalék kell hogy majd bővüljön. Az 1 százalékból a bővülés a geotermális 
energia vonatkozásában Magyarországon nulla lesz, akármit Miskolcozunk, ennek objektív 
okai vannak, nevezetesen a földtan. Nagy-Magyarország térképét vizsgálva egyetlenegy 
terület van, amely alkalmas jó hatásfokú geotermális erőművek építésére, az pedig tőlünk 
délre van, picit talán átnyúlik – és itt utalok arra a tervre, ami nem sikerült, Zala megye és 
Horvátország, elfelejtettem a falu nevét, elköltött egy csomó pénzt –, de azok a kutak, megfúrt 
kutak, amelyek a kezünkben vannak vagy voltak, INA, Mol és konfliktus, Slatina környékén, 
ott jómagam is belefolytam geotermális erőmű megvalósításába, de épp a tulajdonjog miatt, 
mert a lyuk meg van fúrva, tehát a létesítés költsége olcsóbb lenne, ott olyan a földtan, hogy 
geotermális erőművet lehetne építeni nagy beruházással, nem lenne talán annyira hatékony, 
mint kicsit délebbre, Olaszországban, de egyáltalán nem lenne annyira jó, mint Izlandon vagy 
Kaliforniában vagy a Föld bizonyos más részein. Tehát a geotermális energia a jelenlegi 
tudásunk szerint behatároltan alkalmazható. 

A szél. A telefont felveszem, rendelek egy szélkereket – igen, ez rendben van –, azt 
meg is hozzák, meg is csinálom, felállítom, csakhogy Magyarországnak csak bizonyos 
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területei olyan szélellátottak, ahol ezt lehet alkalmazni, és energiát lehet termelni vele. Itt 
viszont pontosan az állami beavatkozás az árviszonyokba és támogatásokba, ott van a szűk 
keresztmetszet, és behatárolja ezeknek az alkalmazását, nem beszélve arról, hogy amikor van 
szél, nem kell a villany, amikor meg kell a villany, akkor meg nincs szél (Derültség.), tehát itt 
még többet és többet kell feltalálni a jelenlegi megoldásoknál az energiatárolás 
vonatkozásában. Erre nézve ismerek is magyar találmányt, amely pneumatikus szélkerék 
formájában sűrítettlevegő-tárolást próbál megvalósítani. A napenergia költséges, veszélyes 
anyagokat használ, és nincs olyan nagy napfény Magyarországon. Nekünk tehát nagyon nagy 
reményeink e klasszikus hármasban nincsenek.  

Ami a hazai zöldenergiaműveket illeti, megvizsgáltattam munkatársaimmal a hazai 
találmányokat, amelyeket a Nemzeti Együttműködés Rendszere megléte alatt alkottunk. 
Összesen 13 mű van, amit azóta csináltunk. Most nem akarom itt részletezni ezeket, csak azt 
mondom, hogy ezek még mind a találmányi bejelentés fázisában vannak, de nagy 
valószínűséggel majdnem mind a 13-at el is fogják utasítani, mert nem érik el azt a szintet, 
ami a találmány szempontjából megkövetelt. Tehát ha nem lesz neki monopolhelyzete, akkor 
senki egy fillért nem fog befektetni. Technológiailag rendkívül gyenge megoldások, hiába 
irkálnak sok mindent, képzeljünk el például egy olyan biciklit, aminek a kerekére teszik a 
napelemeket! Aki általános iskolát végzett, az nagyon jól tudja, hogy a beesési szög milyen 
fontos, tehát hogyha nem dönti el a biciklit délben, akkor nem sok energiát fog termelni a 
biciklikeréken elhelyezett napelem. Ilyen mélységű megoldások vannak, amelyekkel semmire 
nem mehetünk. Tehát nincs semmi.  

Most lehet beszélni róla, hogy ekkorát meg akkorát innoválunk, rendben van, de csak 
megvásárolt technológia jöhet szóba. Na most az előzőekben alkotott, tehát a 2010 előtti 
alkotások között kiemelkedő talán egyetlenegy van: a kommunális hulladékból metilalkohol 
előállítása. Ez Miskolc környékén valósult meg – ezt az anyag nem említi –, és itt befejezem, 
és felhívom a bizottság figyelmét, és mindezt főleg csak a jegyzőkönyvnek mondom, mert 
talán hogyha egy bizonyos idő után előveszünk ilyen dolgokat, akkor legalább meg lesz 
örökítve, hogy ebben a bizottságban azért szó volt róla.  

Szóval egy ilyen anyag semmire nem jó. Egy okos államnak valahol itt kell kezdenie, 
pláne ha az az állam magyar. (Felmutatja Oláh György, Alain Goeppert és G.K. Surya 
Prakash Kőlaj és földgáz után: A metanolgazdaság című könyvét.) Amikor az Orbán-kormány 
megalakult, ezt én leírtam, és javasoltam az Orbán-kormánynak, hogy az innovációban a fő 
csapásirányt errefelé kell tenni. Ez először is egy nagy országreklám lenne, másodszor pedig – 
és ezt most csak higgyék el nekem, mert nem tudok mást mondani – a világ többi felén, ahol 
arra próbálom rávenni a kormányokat, hogy fogadják el azt az inspirációt, amit ez a kis 
innovációs világszervezet javasol, és több országban már meg is fogadták ezt, majd gatyát 
váltok, és megyek Pekingbe, ahol a Föld legnagyobb metanolüzemét már üzembe helyezték, 
tehát komolyan veszik Oláh György barátomat – akit a jóisten éltessen, már többet ide át nem 
tud jönni, elhasználódott a teste, de a szelleme még nem –, mert egészen biztos, hogy a 
metanolgazdaság lesz, ez kézen fogva jár a hidrogéngazdasággal. Itt mindenféle nagy, 
hangzatos tervek vannak ’20 után meg ide után meg oda után, de hogy merre menjünk, azt ez 
a zseni Nobel-díjasunk mutatta meg. Benne van az ő műve is, hogy hogyan lehet a 
széndioxidot visszaforgatni metanollal hidrogénnel reagáltatva, tehát kiküszöbölvén a 
hidrogéngazdaságban a hidrogéninfrastruktúra mindennemű hátrányát, ami még a feltalálókra 
vár, hogy ott megoldjanak problémákat, de ez, akár tetszik, akár nem, egy magyar mű, és ha 
mi már nem leszünk, a mi unokáink metanolgazdaságban fognak élni, jelenleg más alternatíva 
nincs. Ha tudnak más okos embert és más jövőbeli technológiát, akkor szóljanak! De én elég 
jól ismerem a világot ebben a tekintetben, és nincs. Ez lesz, és ehhez már kapcsolódnak.  

A múlt héten csináltam a számítógépes találmányok világbajnokságát Genfben, ahol 
egyetlenegy magyar mű sem volt, pedig ez az egyetlen műfaj, amelyben tudunk valamire 
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menni. Az első díjat egy szaúd-arábiai megoldásnak adtam, amely megcsinálta azt, hogy 
járművekben tudok előállítani hidrogént lokálisan jelenleg a cseppfolyós szénhidrogénekből, 
dízelolajból, és az úgy előállított hidrogénnel, üzemanyagcellával máris megy az 
üzemanyagcellás autó, és nem kell a hidrogéninfrastruktúra. Ez annak a következménye, hogy 
a szaúdiakkal a Mawhiba, a királynak egy alapítványa – hatalmas mennyiségű pénzt fektet az 
innovációba – megértette, hogy a metanolgazdasághoz kell orientálni az agyakat, és nem egy, 
hanem egy csomó olyan megoldást dolgoztak ki és szabadalmaztattak, amely bekapcsolódik a 
metanolgazdasághoz. Magyarországon csak Raisz Iván és társai művét ismerem, ami realizált, 
amely tehát szemétből állít elő metilalkoholt, amit aztán természetesen lehet használni mint 
üzemanyagot, és a többi.  

Sajnos a tisztelt minisztérium tehát nem fogadta el a feléje nyújtott kezet, a Magyar 
Feltalálók Egyesülete a kormány megalakításakor partnerséget ajánlott, mert ebben tudunk 
valamit tenni, hogy inspirálunk és késztetünk – persze ehhez egy kis pénz kell –, és az az 
inspiráció, amit ilyen csatornákon keresztül közvetítünk azokhoz, akik azt meghallják, és 
akkor elindulnak egy úton, és valamit produkálnak, aztán lesz majd alap ahhoz, hogy legyen 
itt valami. Sajnos itt alap nincs, jelenleg az évi feltalált találmányok mennyisége alig éri el a 
600-at, a fő probléma, hogy 50 százalék elvérzik, és nem kap szabadalmat Magyarországon. 
Tessék elképzelni, hogy ez mondjuk jó számmal 300 darab, a szűk innovációs kapun általában 
1-2 százalék megy be, nálunk kicsivel több, mondjuk 5 százalék, az 15 mű az egész 
sortimentre vonatkoztatva. Ez semmi, ezzel nincs meg a háttere a magyar gazdaságnak. Hiába 
mondunk bármit, itt nem lesz addig megoldás, amíg ezt az oldalt fel nem pumpáljuk, és ezt 
nem vettétek észre, nem fogadtátok a felétek nyújtott kezet, hanem egész egyszerűen mentek 
valamilyen úton, ami nem fog sehova sem vezetni – ezt most kimondom. És sajnos 
elfecséreltük a legdrágábbat, az időt, és itt állunk, és imádkozhatunk azon, hogy jó rabszolgái 
legyünk egy pár nagyvállalatnak, amely majd valameddig valamit csinál itt, semmit nem 
innovál, és hogyha nem tetszik neki, veszi a hátizsákot, elmegy, és itt hagyja azokat a 
csarnokokat, amelyek két fillért sem érnek. Amennyiben változtatunk ezen, akkor nagyon 
hosszú munkával vissza tudunk kapaszkodni oda, ami ez előtt pár évvel volt. És itt 
figyelmeztetek mindenkit, nézze meg az ENSZ-statisztikákat, hogy a GDP-re eső 
licencbevétel, ami találmányok után van, eladott technológia, mert itt nem lehetett innoválni 
azelőtt sem, akkor sem volt jó a kormány, de legalább a Magyar Feltalálók Egyesülete a hazai 
találmányokat felpumpálta a nemzetközi piacon, Magyarország a 8. helyen volt, megelőzve az 
USA-t, Németországot, Svédországot. Innen egészen biztosan lecsúsztunk, mert 2010 óta 
magyar találmányokat a nemzetközi piacon árulni nem tudunk, mert nincs hozzá meg a 
támogatás kormányzati részről. Ezt sajnos el kellett mondjam.  

Én még viszem a puttonyomat 2014-ig, mert úgy döntött a nemzetközi szervezet, hogy 
annak dacára, hogy a magyar kormány nem váltotta be a kormánygaranciát a nemzetközi 
szervezet támogatására, de engem kárpótol az a sok siker, amit a külföldi országokban az 
innováció vezetői megfogadtak, megcsináltak, és annak az eredménye már látszik a 
technológiában.  

Köszönöm szépen, elnök úr, a figyelmet, és elnézést kérek, hogy hosszú voltam, de ez 
kikívánkozott belőlem.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen Vedres Andrásnak. Szerintem kifejezetten komoly vitára 

inspiráló hozzászólás volt, lehet ezzel egyetérteni, nem egyetérteni.  
Ha megengedi a tisztelt bizottság, én egyetlenegy apró, pici nüánszra szeretném 

felhívni a figyelmet: lehet, hogy geotermikus energiában nem állunk ott, mint Szicília, 
Kalifornia, Izland, de nincs is annyi földrengésünk (Derültség.), tehát mondjuk ennyi 
előnyünk azért van belőle.  
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Kaptam egy olyan jelzést, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről 
szeretnének hozzászólni. Nem tudom, hogy Varga Tamás főosztályvezető úr vagy pedig a 
főosztályvezető-helyettes úr kíván szólni, kinek adhatok szót. (Varga Tamás: A 
főosztályvezető-helyettes úrnak.) A főosztályvezető-helyettes úrnak, tessék parancsolni! Hadd 
kérjem meg, hogy üljön egy mikrofonhoz! Tehát akkor dr. Toldi Ottó főosztályvezető-
helyettes, ugye, jól mondom? (Dr. Toldi Ottó: Igen, természetesen.) Köszönöm.  

 
DR. TOLDI OTTÓ (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Jó napot kívánok! Az az 

igazság, hogy nem terveztük, hogy ebben az ügyben megszólalunk. Azt tudni kell – ez csak 
egy rövid reakció az előttem szóló által elmondottakra –, hogy most piacgazdaság van, és 
elvileg az, hogy hány szabadalom születik és hány szabadalmat hoznak létre a magyar 
innovátorok, az egy fontos adat, de a legfontosabb az, hogy ebből piaci partner, egy cég 
mennyit tud hasznosítani. Én nagyon jól emlékszem arra, amikor tömegesen születtek olyan 
szabadalmak, amelyek fontosak voltak, hiszen egy kutatót vagy egy innovátort a szabadalmai 
száma után ítéltek meg, tehát ez egy fontos adat volt egy innovátor életművében, de a 
legfontosabb adat az, hogy ebből mennyi hasznosul, és ezt sajnos a gazdaság dönti el, és az 
innovációt azért a magáncégek legtöbbször házon belül, kutató-fejlesztő részlegekkel oldják 
meg. Sajnos tudni kell tehát, hogy azóta változott a gazdaság helyzete.  

Amit viszont Nikodemus főosztályvezető úrnak az előadásához szeretnék hozzászólni, 
az a következő: most készítjük az energetikaiipar-fejlesztés kutatás-fejlesztési cselekvési 
tervet, amely a nemzeti energiastratégiához kapcsolódik, én személy szerint részt vettem a 
Nemzeti Innovációs Hivatal energetikai K+F fehér könyvének az elkészítésében, és a 
prioritizálásban, amit a főosztályvezető úr említett, hogy esetleg problémás, fel tudnám 
ajánlani a segítségünket, hiszen ez a két dokumentum egy egységes logika szerint készült. Mi 
azonosítottuk azokat a nemzetközi drivereket, nemzetközi peremfeltételeket és hazai 
peremfeltételeket, amelyek fontos kihívást jelenthetnek a hazai energetikai és 
megújulóenergetikai K+F-nek. Azok az európai dokumentumok, amelyek nagyon fontos és 
nagyon nagy kihívást jelentő célszámokat tárnak elénk, ezek az európai dekarbonizációs 
útiterv, aminek nagyon durva célszámai vannak, tehát 2050-ig az energia- és a közlekedési 
szektor 85 százalékos dekarbonizációját írják elő, el lehet képzelni, hogy ez milyen fontos 
hajtóereje a kutatás-fejlesztésnek, hogy ezeket a célszámokat el tudjuk érni.  

Nagyon fontos hajtóerő az Európai Unió energiahatékonysági irányelve, ami nagyon 
fontos energiahatékonysági célszámokat tár elénk úgyszintén, nagyon fontos hajtóerő 
természetesen az Európai Unió 2020-as stratégiája, amiben szintén fontos vállalásaink 
vannak, és ezek a jelenlegi politikák, fejlesztéspolitikák mellett gyakran nem könnyen 
elérhető vagy nem elérhető számok. Ezért a K+F-nek nagyon is meghatározó módon kell 
hozzájárulnia ahhoz, hogy ezeket a célszámokat el tudjuk érni. Csak egy példa: a nemzeti 
energiastratégia szerint 2030-ban is legalább 40 százalékkal fog részesedni a magyar 
energiamixben a földgáz, és nem titok, hogy tervezzük a hazai szénkészletek újbóli, 
klímabarát hasznosítását is. Nyilvánvaló, hogy ez nem történhet meg a jelenlegi módon, 
hiszen ezek nagyon környezetszennyező technológiák, különösen ha 2050-ig tekintünk. Tehát 
a tisztaszén-technológiáknak és ezen belül a metanolgazdaságnak óriási szerepe lehet, hosszú 
távon például nagyon is ésszerű, amit Vedres András úr említett, hisz nem titok, hogy a 
borsodi szénbányászat újraindítása szociális okokból és energetikai okokból is kormányzati 
terv, de ez nem történhet meg a jelenlegi nem klímabarát módon. Nyilvánvaló, hogy a 
metanolgazdaságnak itt óriási szerepe lesz, hiszen a szén felszíni elgázosításán keresztüli 
szintézisgáz- és metanolgyártás nagyon fontos feladat lehet. Ez egy nagyon klímabarát 
megoldása lenne a szénhasznosításnak, kis részben energetikai, nagy részben vegyipari, 
műtrágyagyártás, a s többi, tehát óriási lehetőségek vannak.  
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Azért mondom el mindezt, mert ennek a két fontos energetikai kutatás-fejlesztési 
dokumentumnak van egy ilyen egységes prioritizálási sémája, hiszen nekünk hazai nemzeti 
érdekekből és a külső vállalásainkból fakadó vállalásaink vannak, amiket el kell érni, és ezek 
nem érhetők el a jelenlegi energiapolitika mentén, ezért ezek pontosan megadják a kutatás-
fejlesztés irányait.  

Hiányoltam a dokumentumból a SRAP-tervnek az említését, ez a Strategic Research 
Action Plan, ez az európai kutatás-fejlesztést meghatározó dokumentum, ami segíti az EU 
2020-stratégiák elérését, bizonyos prioritizálások ott is vannak. Ezt azért nagyon fontos 
tudnunk, mert az európai uniós pénzek lehívásában valamennyire alkalmazkodnunk kell az 
európai uniós fő irányokhoz. Én tehát ebben ajánlanám fel Nikodemus főosztályvezető úrnak 
az NFM együttműködését, hogy ezeket a stratégiai dokumentumokat hozzuk egy egységes, 
szinkronizált formába, hiszen egy csapatban focizunk, és ez egy fontos feladat. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bartos Mónika képviselő asszony jelezte hozzászólási 

igényét, aztán Felső Gábor következik. 
 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm szépen a 

főosztályvezető úrnak a széles ívű bemutatót és az előadását, és köszönöm szépen azoknak is, 
akik sok gondolatot vetettek fel a témához kapcsolódóan. Én nagy örömmel hallgatom ezeket, 
úgy is mint ezen bizottságon kívül a Fenntartható fejlődés bizottságának a tagja, tehát a bőröm 
alá vagy a csontomig hatolnak ezek a gondolatok. Azt gondolom, és a vitából vagy a 
beszélgetésből is kitűnik, hogy nagyon is fontos feladata van a mi bizottságunknak, hogy ezek 
a gondolatok, témák felvetődjenek, és megpróbáljunk együtt gondolkodni arról, hogy hogyan 
is lehetne ezen a téren előrébb jutni. Én azt gondolom, mindannyiunknak megvan a 
felelőssége, az egyéni felelőssége is, hogy a saját területén a legtöbbet tegye, és nagyon fontos 
szerepe van a kisközösségeknek is abban, hogy mennyire tud szerepet kapni ez a terület. Ezért 
szeretnék kérdezni ezzel kapcsolatban a főosztályvezető úrtól, méghozzá azt, hogy a 
zöldenergiák terén a kis, 5 ezer lélekszám alatti települése, önkormányzatok számíthatnak-e 
valamire, lesz-e valamiféle lehetőségük, és hogyha igen, akkor milyen támogatási 
lehetőségeket vehetnek majd igénybe? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Felső Gábor! 
 
DR. FELSŐ GÁBOR (BME VIKING Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-

Fejlesztő Zrt.): Köszönöm szépen. Inkább két kicsit konkrétabb dolog, talán nem annyira 
zöldenergia-specifikus. Az egyik az, hogy általában a pályázati rendszerekkel kapcsolatban – 
és most ebből a szempontból örülök, hogy az NFM képviselői is itt vannak – pont amit 
Nikodemus úr is említett, rengeteg vagy relatív rengeteg forrás áramlott a K+F területén a 
GOP-on keresztül a szektorban különböző fejlesztésekben. Hogyha valakinek mondjuk egy 
FP7-es pályázati tapasztalatai vannak, és mondjuk ehhez képest GOP-os területen, 
kutatóhelyen küzd ilyen pályázatokkal, akkor gyakorlatilag összehasonlíthatatlanul 
bonyolultabb a magyar finanszírozási struktúra, annak a teljes adminisztrációja, 
költségstruktúrája, elszámolhatósága, s a többi. Nyilván a jövőre nézve vonatkozóan – tudom, 
hogy ezek más alapokból vannak, tehát nyilván nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak erre 
– nagyon szeretném javasolni annak, aki ilyen pályázatokkal a jövőre vonatkozóan kiírásokat 
készít, hogy vegye az FP7-eseket szerintem jó példának legalábbis tapasztalatszerzés 
szempontjából. Arra gondolok, hogy számos olyan intézkedés volt, hogy lehetőség szerint 
minél több bérjellegű költség legyen mind a kutató-, mind az ipari partnerek esetében 
elszámolható, és egyébként ez helyes is, csak ahogy Magyarországon sok mindenben, itt is 
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sikerült szerintem átesni a ló túloldalára, és amikor az eszközök beszerzésének, akár 
bármilyen minimális mértékének az elszámolhatóságát akarta a kiíró megteremteni, olyan 
bonyolult adminisztratív akadályokat és útvesztőket állított fel, ami egyik oldalról persze 
érthető óvatosság, de a másik oldalról rengeteg esetben – én magam is találkoztam olyan 
pályázat esetével – ezekről inkább letettek, és azt mondták, hogy akkor megpróbálják 
máshonnan megoldani ezt, mert képtelennek érzik azt, hogy ezeken az adminisztratív 
útvesztőkön átmenjen. Az egyik tehát az eszközökre vonatkozó dolog.  

A másik pedig, ha már ennyire konkrétumot akarok mondani, a rezsielszámolhatóság. 
Nyilván nem véletlen, hogy az FP7-esek esetében az EU is meg kívánja szüntetni 2014-től az 
ilyen kutatóhelyek esetében ezt az úgynevezett 60 százalékos flat rate típusú elszámolást – 
azon lehet vitatkozni, hogy ez jó vagy nem jó, de ez megszűnik –, de a 20 százalékos flate rate 
megmarad. Na most ha bárki TÁMOP, GOP vagy bármilyen ilyen pályázatot próbál 
Magyarországon végrehajtani, boldog lenne, ha 20 százalékos flate rate-tel tudna számolni, 
hiszen a másik oldalról viszont mindannyian tudjuk, hogy a rezsit valamiből ki kell termelni, 
és ezt nem mindig lehet önmagában azokból a pályázati forrásokból megtenni, amit a 
jelenlegi pályázati struktúrák megengednek. Én magam is számos olyan projektnek az 
elbukásáról tudok, amely azért, mert a rezsit nem tudta megtermelni, ezért nem tudott 
megvalósulni. Én tehát azt gondolom, hogy egyszerűen az FP7-es tapasztalatok, nem azt 
állítom, hogy 100 százalékban kell ezeket átvenni, de azok rengeteg – hogy mondjam? – 
tapasztalatot magukba integráltak már az elmúlt évek során az Unióban, amit én feltétlenül 
javasolnék a jövőre nézve alkalmazni a hazai K+F pályázati vagy finanszírozási 
struktúrákban.  

A következő, megint ettől eltérő téma, ami megint nem feltétlenül zöldenergia-
specifikus, hogy általában az energetikai területen is az innováció segítése szempontjából 
egyik oldalról nyilvánvalóan nagyon fontos a pályázati rendszer, de a hosszú távú 
fenntarthatóság érdekében, azt gondolom, nagyon fontos lenne azoknak a törvényeknek a 
célszerű változtatása, amivel kapcsolatban persze a stratégiának vannak odautaló részei. Talán 
inkább csak erősíteni szeretném, hogy akár az adórendszerre vonatkozó változtatások, akár a 
felsőoktatási törvényre vonatkozó változtatások hihetetlenül fontosak lennének, hogy az 
iparvállalatok, akár hazai, akár külföldi cégek és kutatóintézetek, egyetemek, kutatóhelyek 
együttműködése hosszú távon és a magyar gazdaságot fejlesztő módon tudjon megvalósulni, 
és ne csak és kizárólag egy-egy pályázatnak a lehetőségei ösztönözzék, azok nagyon jók, tehát 
ez nem hogy ezek a hosszú távú kapcsolatok ki tudjanak alakulni. Nem véletlen, hogy 
Németországban vagy számos más nyugat-európai országban ezek hosszú évtizedek óta 
működő ilyen vagy ezt ösztönző struktúrák, ezzel nagyon komoly ottani ipar és kutatóhelyek 
közötti, hosszú távú, stratégiai – és hadd ne soroljam még a pozitív jelzőket, milyen – 
kapcsolatokat tudtak kialakítani, és én azt gondolom, ez Magyarországon is rendkívüli módon 
hasznos lenne. És nyilván nem arra az innovációs járulékféle dologra gondolok, örülök, hogy 
az megszűnt, hanem hosszú távú struktúrákat megalapozó törvénymódosításokra lenne 
szükség, amelyek az innováció ösztönzését tudják megtenni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e bárkinek még további kérdése? (Jelzésre:) 

Professzor úr, Dézsi István! 
 
DR. DÉZSI ISTVÁN, az MTA doktora: Csak nagyon röviden, mert ez egy olyan 

szerteágazó és bonyolult kérdés, hogy nyilvánvaló, hogy egy ülésen ezt nem lehet áttekinteni. 
Elsősorban két dologból áll az egész: van egy szakmai megközelítés, amit természetesen a 
szakmailag megfelelő színvonalú embereknek kell megtenni, ez az egyik, a második dolog 
pedig ténylegesen, hogy társadalmilag hogyan lehet ezeket fenntartani. Én most csak erre 
szeretnék szorítkozni, lehet, hogy nem ez a legfontosabb, általában legalábbis, mondjuk a 



 16 

népszerűség szempontjából, de a kutatás és fejlesztés támogathatósága mondjuk az összes 
társadalmi termékre vonatkozóan. Ez a GDP. Ez lényegében 1 százalék. Magyarországnak 
természetesen van egy GDP-je, de ha én ezt mondjuk összehasonlítom Németországéval vagy 
más fejlett országéval, az sokkal kevesebb, és annak is csak az 1 százaléka. Ha ezen nem 
emelünk, akkor lényegében maradunk ott, ahol vagyunk. Filozofálhatunk itt, és a többi, de 
ezzel csak az idő megy. Ezt tehát valami módon mindenképpen… Tudom, a szociális 
kiadások is nagyon fontos politikailag, de fejlődést nem lehet elérni úgy, hogy nem 
támogatunk.  

Támogatni is sokféle dolgot kell, én most csak két dologról szeretnék említést tenni. 
Az egyik az, hogy általában amikor kevés a pénz, akkor pályázni kell. Azt mondják, aki jó, az 
nyer. Ez szerintem olyan értelemben – elnézést – nem igaz. Arról van szó, hogy valahogy ki 
kell választani egyet vagy kettőt, és abból a most már 50 darab kiválóból hogy választják ki 
azt az egy-kettőt, ha nincs pénz? Akkor más szempontok jönnek elő, ezt most nem akarom 
mondani, ez nyilvánvaló, ilyen például a propaganda, tehát hogy itt felemlítem azt, hogy 
egészség, és a többi, mert különben nagyon sokan meghalnak, az nyerje el; persze, a többi is, 
de azt én csak így mondom, hogy az ügyes propaganda természetesen itt is van.  

Ezenkívül amit én nagyon hiányolok, az az, hogy Magyarország fejlettségi fokban 
azért elmarad, legalábbis az eszköz színvonala szempontjából. Ahhoz, hogy megfelelően 
kísérleti kutatásokat végezzünk, nem beszélve a fejlesztésről, a fejlesztés még drágább, mint 
az alapkutatáshoz használt kísérlet, ez visszaesett, úgyhogy most már azt mondják, hogy 
amire a por rászállt, azt dobjuk is ki, meg engedjük el, aki azzal foglalkozott. Ez egy szerűen 
csak azt mutatja, hogy itt mennek lefelé a dolgok. Most nem kell persze túlérteni azt, hogy 
mennek lefelé, de megy lefelé, például a kutatásra fordított összeg mondjuk az OTKÁ-nál, a 
700 millió a múlt évben jó volt, de az sem olyan célra ment, lényegében a pályázatok 
20 százalékát lehet ebből fedezni. De hogy mely pályázatok, és a többi? Most már kiváló 
pályázatok vannak, 3 hónapot dolgoznak az emberek rajta, csak pályázatot írnak, azzal, hogy 
a végén az van, hogy hiába dolgoztál. Ez lehetetlen. Így csak megyünk lefelé. A végén az 
lesz, hogy már van nálunk kutató körülbelül olyan 20 ezer, akkor a számukat le kell 
csökkenteni. Megyünk lefelé. Ez nem jó. Az eszközöket tehát biztosítani kell, több pénz kell 
hozzá.  

A másik dolog pedig az, hogy különösen fontos ez, amikor a piacra dolgozik valaki, 
mert ahhoz, hogy megvegyék, és például kiváló – mondjuk – energia-színvonalat vagy -
mennyiséget tudjon előállítani például a metánkutatásban, és a többi, ahhoz rengeteg eszköz 
kell, akkor beruházni kell. Persze most itt én is húzom az időt, beszélhetünk erről sokat, de 
alapjában véve a realitásokat kell nézni. Most egy intézet, amelynek van mondjuk…, nem 
mondjuk, tudom, 150 személyzete, beadott 13 európai pályázatot, azt ki kellett dolgozni, és a 
többi, és a többi, és egyet sem fogadtak el. Hát hova megyünk? Tehát ezt komolyan kell 
venni, de hogy hogyan, hát azt nem lehet ennyi idő alatt megoldani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, professzor úr. Csak egy rövid megjegyzés engedtessék 

meg nekem! Nem olyan túl régen tárgyalta az Országgyűlés a magyar tudomány helyzetéről 
szóló akadémiai jelentést, amely a következőket mondotta – csak két címszó -: egyrészt 
Magyarországon az elmúlt időben nőtt a kutatói státuszban foglalkoztatottak száma, ebben 
szerepet játszott a Lendület-programtól kezdve jó néhány egyéb kezdeményezés; másrészt a 
forrásoldal tekintetében pedig nem csökkenés történt, hanem minimum szinten tartás (Dr. 
Dézsi István: Ez egy év!), az OTKÁ-nál is volt némi bővülés. Csak jelzem, hogy a tényadatok 
ezek szerint valahol itt keresendőek.  

Lenne egy gyors kérdésem, ha megengedi Toldi Ottó főosztályvezető-helyettes úr. 
Lehet, hogy rosszul értettem. A 85 százalékos dekarbonizáció azt jelenti, hogy az össz-
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energiafelhasználásban kell 85 százalékra csökkenteni, vagy pedig 85 százalékkal kell 
csökkenteni?  

 
DR. TOLDI OTTÓ (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): (Hangosítás nélkül:) 

85 százalékkal kell csökkenteni 2050-ig.  
 
ELNÖK: Az igen tetemes.  
 
DR. TOLDI OTTÓ (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): (Hangosítás nélkül:) A 

kiindulási év 1990, és ez az egyetlen szerencsénk, mert mi most mínusz 33 százaléknál 
tartunk, mert a ’90-es évekre tehető a volt nehézipar összeomlása tulajdonképpen 
Magyarországon, és emiatt nekünk egy olyan számot állapítottak meg, hogy ez ezután 
következett be, és hogy a csökkenés sajnos ilyen „jól” sikerült, az ezért van. De hogyha a 
jövőben gazdasági növekedés lesz – és bízunk ebben –, akkor itt a tendenciák azért nem 
fognak ilyen egyértelműen folytatódni, és bizony nagy erőfeszítés kell a 85 százalékos 
széndioxidkibocsátás-csökkenéshez. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót a főosztályvezető úrnak.  
 

Dr. Nikodemus Antal (Nemzetgazdasági Minisztérium) válaszai, reflexiói 

DR. NIKODEMUS ANTAL (Nemzetgazdasági Minisztérium): (Hangosítás nélkül:) 
Nagyon szépen köszönöm, külön a kérdéseket is, hogy egy viszonylag kis létszám tényleg 
ennyire sok fejtörést okozó kérdést tett fel. Igyekszem mindenre válaszolni, és hogyha… 

 
ELNÖK: Elnézést, a mikrofont kapcsolja be, főosztályvezető úr, a jegyzőkönyv miatt.  
 
DR. NIKODEMUS ANTAL (Nemzetgazdasági Minisztérium): Bocsánat! Ha 

megengedik, talán akkor a végéről kezdeném, és Dézsi tanár úrnak válaszolnék. Egyrészt az 
elnök úr által kicsit kiegészítő vagy pontosító megjegyzését én is meg tudom azért erősíteni, 
és ez fontos. Talán annyit azért hozzátennék még, hogy abban mindenképpen van még 
tartalék, hogy az uniós pályázatoknál, amelyek azért leegyszerűsítve mégis csak egy 
excellence, tehát kiválóság alapú pályázatok, valóban nagyon fontos a rásegítés az állami 
oldalról. Ebből a szempontból ajánlom figyelmükbe azt a tavaly év végi eredményünket, hogy 
most megerősítettük két fővel – de ez egyébként ahhoz képest, hogy egy fő volt, az 
200 százalékos erősítést jelent, bocsánat a kis matematikáért! – az úgynevezett brüsszeli K+F 
missziónkat. Ez azt jelenti, hogy az állandó képviseleten, ahol ’12 év végéig egy diplomatánk 
volt, aki ott részt vett természetesen ezeknek a joganyagoknak a munkáiban, most összesen 
kettővel kiegészült, hárman vannak. Ez nagyon-nagyon fontos, mert nemcsak lobbizni tud az, 
aki ott van, hanem itt azért olyan nagy projektekről van szó, joint programok, s a többi, tehát 
pont az, amiről most beszélünk, ami egy nagy nemzetközi konzorciumba való bekapcsolódást 
jelent, ami növeli az esélyt, mert ez sajnos nemcsak az egyéni magyar kutatói kiválóságtól 
függ, hanem nagyon rosszak az intézményi pozíciók, gyenge az infra, és még talán ennél is 
rosszabb a gazdaságdiplomáciai érdekérvényesítés. Ha ezekben tudunk javítani, tehát az 
intézményi pozíciókban – és ebben a tekintetben, azt mondhatom, hogy részben az akadémia, 
részben a MISZ is jó értelemben erőltette az elmaradott eszköz, műszer, K+F labor, 
infrastruktúra megerősítését, és ez bekerült, tehát ilyen értelemben az a gap, ami az egyéni 
kiválóság és az intézményi között feszül, az egy kicsit oldódik tehát eszközoldalról, és ha még 
erre a brüsszeli képviseletünk…, és itt nagyon fontos az…, és még egy harmadik, hogy 
rásegítő pályázat. Tehát akiket már az Unióból utasítottak el, és éppen ott vannak, mondjuk 
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bajnokok ligája, tehát abból kiesik, de még az EVK-ban benne van, azokat igenis tudjuk hazai 
forrásból támogatni, hogy ne legyen ennyire rossz az arány, tehát hogyha ez 10 százalék, 
akkor vigyük fel 20-ra, mert azért azok is kiválóak, akik éppen vonal alatt vannak. És ebből a 
szempontból nagyon hasznos, amit a tanár úr felvetett, hogy itt van még szerepe, ezeket úgy 
mondjuk csúnyán, hogy top-up pályázatok, tehát ilyen rásegítő, kiegészítő pályázatok.  

Visszafelé haladva Felső Gábor FP-re vonatkozó megjegyzésével teljesen egyetértek, 
hozzátéve, hogy a H2020 ezt is nagyon bürokratikusnak tartja ezt az általa idolként vagy 
igazodási pontként említett FP-t, tehát hogy valóban ez, amiről beszélünk, tehát a K+F 
pályáztatás… Őszintén szólva akik kitalálták a ’30-as években, az amerikaiaknak áll jól, és 
őszintén szólva nem tudtuk… Ez a ’30-as éveknek egy nagy innovációja, hogy hogyan kell – 
Los Alamos, atombombaprogram, s a többi – a kutatás-fejlesztést ilyen értelemben támogatni. 
Legyünk őszinték, ezt 50-60 éve nem tudjuk. Tehát ha megnézünk egy amerikai pályázatot… 
Úgy látszik, ez nekik megy igazán. Próbálunk egyszerűsítgetni, meg valóban egyetértek, az 
FP kicsit jobb, mint a magyar, de nem sokkal jobb. És ebből a szempontból én a 
legfontosabbnak azt tartom, hogy a mostani, az NFK által elfogadott intézményrendszerben 
végre egy kicsit vonalasabb és jobb, a végrehajtást segítő intézmény alakul ki, mert ha 
megnézik, az OP-knak az irányító hatóságai most visszakerülnek a minisztériumokhoz. Ez a 
mi esetünkben azt jelenti, hogy az általam említett GINOP, tehát gazdasági és innovációs 
fejlesztés OP mellett a regionális OP és a VEKOP-nak nevezett, egykori KMR, tehát a 
főváros és a központi régióra irányuló OP-nak az irányító hatóságait jelenti, és ebből a 
szempontból az az üresjárat, hogy az egyik tervezi, a másik végrehajtja, és közben nincsen 
kommunikáció, ennek, remélem, egyszer s mindenkorra vége szakad. Én ezt tartom a 
legfontosabbnak. Az természetesen nagyon fontos, hogy ezeket a jogszabályokat, pályázati 
egyszerűsítéseket most már, hogyha a miénk, kutya kötelességünk megcsinálni, de most én 
mondhatom, hogy elnézést, Gábor, én tenném, de a másik fél nem teszi – ha a következő 
alkalommal be kell számolnom, akkor ezt a poént már nem mondhatom el – , attól függetlenül 
dolgozni kell, és nem biztos, hogy ez önmagában megoldás, de egy szerencsésebb intézményi 
feltételt jelent.  

Nagyon fontosnak tartom az eszközmixre való utalást. Itt azért hadd említsem meg, 
hogy adókedvezmény oldalról egy szerény eredmény, de nagyon-nagyon fontos, hogy a múlt 
év végén a PhD. diplomával rendelkezőknek, tehát posztdokoknak az alkalmazását most 
járulékmentessé tettük. A kormány elindította a munkahelyvédelmi akciótervet, és az egy 
dolog, hogy nagyon fontos a hátrányos helyzetű térségekben és egyáltalán az alacsony 
képzettségűeknek segíteni ilyen módon, a járulék nulla százalékos rátájával, de végül is mibe 
kerül – néhány milliárd –, hogy akkor ha az egyik végén segítem, akkor a másik végén is, 
mert azért nem tolonganak az országban a PhD.-sek, viszont nagyon segíti a foglalkoztatást. 
Tehát legyen egy nagyvállalat egy Auditól lefelé, akiknél tényleg komoly fejlesztőmérnökök 
dolgoznak, hogy járulékmentesen tudja foglalkoztatni őket. Ez is csak egy irány, amit lehet 
majd folytatni, de nagyon egyetértek, hogy ha már ilyen rosszul – és ez egy európai betegség 
– bánunk a pályázatokkal, és nem tudjuk Amerikát lekörözni, akkor próbáljunk indirekt 
eszközökkel utánamenni a folyamatoknak, és segíteni; végül is majdnem mindegy, csak 
eredményes legyen ez a bizonyos eszközmix, és ebben köszönöm ezt a biztatást.  

A képviselő asszonynak részben, félig feleltem már, hogy az IH nálunk lesz a 
regionális OP-knál is, ami tipikusan az 5 ezer fő alatti településekért felel, hogy így mondjam, 
és ezt ebből a szempontból közvetíteni is fogom. A másik, ami még talán nagyon fontos, hogy 
a kormányzat gazdaságpolitikájában nagyon erős az, hogy próbál bizonyos területeket, 
programokat a prioritásoknak megfelelően központilag is menedzselni. Gondolok itt egy 
nyugat-dunántúli, egy pannon gépgyártó-, -fejlesztő programra, gondolok a Mercedes 
Daimler programra, ezekre külön kormányhatározat van, vagy a leghátrányosabb 40-re, vagy 
a vállalkozási övezetekre. Tehát tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy a kormányzat már a 
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priorizálásnak az első nagyon fontos körét, hogy így mondjam, elvégezte, ez most már a 
tervezők kutya kötelessége – most itt ebben az esetben talán a ROP a legadekvátabb –, hogy 
ezeket a kormányhatározatokat megtöltse tartalommal, hogy valóban a 40 leghátrányosabb 
térségben milyen innovatív… Itt egy kicsit az Andráshoz kapcsolódok, hogy rendkívül fontos 
az, hogy ebben a szférában – most gondoljunk egy épületenergetikára, szigetelésre – a jó 
értelemben vett muszklimunkát, tehát az alacsony foglalkoztatási munkát nagyon jól és 
eredményesen be lehet kapcsolni egy innovatív projektbe. Ezért mondtam az S3-at az elején 
is, hogy valóban, ha az S3 valamire jó, akkor az a térségeknek egy ilyen gazdasági 
felzárkózását is segítő, de innovációs tartalmú irányultságot ad. Ezzel egy kicsit erősítettem a 
legelső kérdést, és ha megengedik, erre így akkor külön már nem térek vissza.  

De hogy egy kicsit a kellemetlenebb részről is beszéljek, bár még az NFM-es Toldi 
kollégának csak annyit, hogy a fehér könyvre, ha nem is részletesen, de utalás történt, tehát itt 
ezt olvashatták az előre kiadott anyagomban, és nagyon köszönjük, hogy a tárca, a szaktárca 
részéről valóban ilyen hathatós támogatást kaptunk. Őszintén szólva, képviselő úr, én nem 
mertem ezt most még kiosztani, csak magamnak kiírtam a tematikus területeket, amelyeket 
azonosítottak a kollégák, most még egy első draftja van, tehát még javítás alatt van, de 
mindenképpen azt tudom ígérni, hogy mihelyt ez lezárul, akkor neked, önnek elküldöm, és 
akkor kérem is, hogy ebben a körben azt a fehér könyvet akár véleményezési szempontból 
is…, mert ez azért egy nyitott dokumentum, és pontosan az az egyik legfontosabb funkciója, 
hogy a térségi stratégiákat támogassa, ha ez a metanolgazdaság valóban annyira adekvát – 
Raisz Iván régi miskolci mérnök-, fejlesztődinasztia tagja, és hol legyen ilyen, ha nem a 
bányászat, Selmec, Sopron hagyományát követő miskolci műszaki egyetemen, tehát érthető, 
hogy ott ennek innovációs oldalról is nagyon-nagyon erős bázisa van –, akkor valóban ez 
miért nem lehet akár a metanolgazdaság, hogyha tényleg vannak olyan pilotjai, amiket már be 
tudunk mutatni kifelé, befelé, akár az S3 egyik ilyen prioritása. Nagyon köszönjük tehát a 
szaktárcának ezt a segítségét, és a továbbiakban is a szorosabb, a tervezés 
operacionalizálásánál ezt a lehetőséget örömmel használjuk, és köszönjük a bizottságnak, 
hogy így úgymond összehozott bennünket.  

Ami pedig tényleg Vedres András kiegészítését illeti, én arra nagyjából ezt látom 
félig-meddig válasznak, hogy nagyon fontos most megkeresni… Én igyekeztem nem 
hangzatos lenni, és ezt az egy kritikát, András, ha megengeded, nem veszem magamra, mert 
említetted, hogy itt minden nagy, bombasztikus, hangzatos dolog. Én pontosan a fordítottját 
akartam, és akkor nagyon rosszul szerepeltem, ha ilyen bombasztikus dolgok jöttek volna ki. 
Ez tehát most egy szerény…, és az elnöki bevezető is egy szerénységre inspiráló volt, viszont 
azért nagyon fontos, hogy tényleg ezek keretek. Mi horizontális emberek vagyunk, nem 
nagyon értünk a technológiákhoz, most van a folyamata, hogy ezeket azonosítsuk a RIS-től 
kezdve különböző szakági és területi közvetítő munkával. Én azt gondolom, hogy ennek az 
évnek pontosan az a kérdése, hogy ebből a szempontból tudunk-e sikeresek lenni, és 
köszönjük ezt a tőled mindig megszokott, ilyen indulatos és érted haragszom elvet. (Zaj 
hallatszik be a folyosóról. – A bizottság munkatársa bezárja az ajtókat.) 

Végül az első kérdés, hogy azt se kerüljük meg. Itt részben, azt gondolom, feleltem. 
Annyiban egészíteném ki Révai Andrást, hogy a KMR-térség a RIS vagy S3 szempontjából 
nagyon problematikus, mert a ’14-20-as szabályozásban, nagyon úgy tűnik, az igazi vesztes a 
központi régió lesz, és ez egy elég komoly fejtörést támaszt, mert azok az eszközoldal, illetve 
kutatói bázis megerősítését feltételező és a vita végén hangoztatott pontok nyilván ide 
koncentrálódnak, és erről mindenképpen… Tekintve, hogy sajnos az egész rendszerünk 
annyira függő az uniós támogatásoktól, és ez önmagában egy kritika, hogy egy magyar K+F 
rendszer ennyire dominánsan függjön az uniós kutatásoktól, most már bezárták az ajtókat, 
magunk közt vagyunk, tehát nyugodtan kimondhatjuk (Derültség.), ez azért szomorú, tehát ez 
mutatja azért bizonyos értelemben ennek a szférának a kiszolgáltatottságát, de azért vannak 
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olyan jogszabályi lehetőségek, amelyek egy átcsoportosítást lehetővé tesznek, és ezeken 
dolgozunk is. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a főosztályvezető úrnak. (Varga Tamás jelzésére:) Ha 

szabad kérnem, nagyon röviden, mert mindjárt bezárjuk a bizottsági ülést.  
 
VARGA TAMÁS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm. Csak egy pár 

gondolat… 
 
ELNÖK: Bocsánat, a jegyzőkönyv kedvéért kérdezem, jól tudom-e, hogy Varga 

Tamás főosztályvezető úr… 
 

Varga Tamás (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) kiegészítése 

VARGA TAMÁS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Bocsánat, elnézést, Varga 
Tamás vagyok az NFM részéről, és csak egy pár gondolat a kérdésként felmerült dolgokra. 
Révai András úr kérdezte, hogy a foglalkoztatással számolunk-e a meglévő energiaforrás-
stratégia kapcsán. Igen, a meglévő energiaforrásoknak az alkalmazását nem kötelezettségként 
tekinti a minisztérium, hanem egy gazdaságfejlesztési eszközként, és a gazdaság 
fejlesztésében a GDP, a folyó fizetési mérleg egyensúlyának a javítása mellett természetesen a 
foglalkoztatás is hangsúlyos elemként szerepel. Magyarország meglévő energiahasznosítás 
nemzeti cselekvési tervét a kormány a 2011. év elején fogadta el, külön fejezet foglalkozik 
ezzel, külön célszámok vannak erre vonatkozólag, tehát abszolút támogatjuk ezt az 
elképzelést, hogy hozzájárul a foglalkoztatáshoz.  

A geotermikus energia hasznosítására: nyilvánvalóan nem vagyunk Izland, nem 
vagyunk Kalifornia, illetve Szicília, de még így is másfélszerese a világátlagnak 
Magyarország geotermikus gradiense. Az NCS-k, illetve a meglévő energiaforrásokra 
vonatkozó hasznosítási tervek azzal számolnak, hogy reálisan hogyan tudnánk ezt a 
geotermikusenergia-kincset alkalmazni. Nem több száz megawatt villamosenergia-termelő 
kapacitásokban gondolkodunk, hanem elsősorban hőenergia célú hasznosításban, gondolva itt 
a meglévő hagyományokra, ami például a kertészetek esetében történő alkalmazását jelenti, 
illetve a távfűtés alkalmazási lehetőségeit vizsgáljuk meg. Illetve, ha már villamosenergia-
termelésről és geotermikus energiáról van szó, Nikodemus főosztályvezető úr is mondta, hogy 
számos eredményt értünk el a kutatás-fejlesztés, innováció területén ennek vonatkozásában is, 
többek között például a NER 300 programban 10 milliárd forinttal, közel 10 milliárd forinttal 
támogatta az Európai Unió egy javított hatékonyságú geotermikus EGS erőmű létesítését a 
dél-alföldi térségben, az Európai Bizottság, több tucat pályázat közül választották ki a magyar 
projektet.  

Gyakorlatilag nagyon röviden csak ennyit tettem volna hozzá, a többi kérdést 
Nikodemus főosztályvezető úr megválaszolta. Köszönöm a figyelmet.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Köszönöm szépen a bizottság tagjainak és 
kedves meghívott vendégeinknek, hogy eljöttek. További szép napot kívánok mindenkinek! A 
bizottság ülését bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 33 perc)  

  

Dr. Pósán László  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


