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Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 87 . § (2) bekezdése alapján a Kutatási és innovációs bizottság az alább i
határozati javaslatot terjeszti el ő:

Az Országgyűlés
. . ..12008. (
) OGY határozata
a Kutatási és innovációs eseti bizottság tevékenységéró7 (2007. június-2008 . október)
szóló jelentés elfogadásáról

Az Országgy űlés a Kutatási és innovációs eseti bizottság tevékenységér ől (2007. június
— 2008. október) szóló jelentést elfogadja .

Indokolá s
Az Országgyűlés 56/2007 . (VI. 20.) OGY határozatával létrehozott Kutatási és innováció s
eseti bizottsága a határozat 3 . pontja alapján elkészítette és az Országgy űlés elé terjeszti
jelentését, amelyben beszámol a megalakulása óta végzett tevékenységér ől.
A 2004-ben elfogadott innovációs törvény átfogó keretet adott ahhoz, hogy hazánk az Európai
Unió tagjaként a Lisszaboni Stratégia valóra váltásában eredményesen tudjon részt venni ,

erő sítve Magyarország tudáson és annak hasznosításán alapuló versenyképességét . E
törvények végrehajtását szolgálta a Kormány 2007 . évi tudomány-, technológia- és
innovációpolitikai stratégiája, valamint az annak megvalósítására hivatott intézkedési terv. A
a tudomány- és innovációpolitika hangsúlyossá válása szükségessé tette az e téren jelentkez ő
törvényhozói feladatok újragondolását, beleértve azok szervezeti feltételeinek megteremtését
is.
A bizottság megalakulásától kezdve munkaterv szerint m ű ködött és hat ülést tartott. Az adott
terület kormányzati irányításában részt vev ő szervek vezetőitől kapott tájékoztatás, illetve a
konzultációk a kutatás, az innováció társadalmi, gazdasági szerepének növelését szolgál ó
intézkedések megalapozására irányultak . A bizottság tevékenységén végigvonult az irányítási
rendszer korszer űsítésének igénylése, a szellemi bázis és a vállalkozói szfér a
együttműködésének el őmozdítása, valamint annak sürgetése, hogy a kutatás-, a z
innovációpolitika minél hamarabb váljék prioritássá a kormányzati munkában .
A bizottsági állásfoglalások konszenzussal jöttek létre . A testület az országgyűlési
határozatban el őírtaknak megfelelően működött, tevékenysége várhatóan hozzájárul ahhoz,
hogy az Országgy űlés kutatás- és innovációpolitikában játszott szerepe igazodjék a tudásalap ú
társadalom növekv ő követelményeihez.
Budapest, 2008 . november 3 .

