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Az Országgyűlés
Kutatási és Innovációs Eseti Bizottsága

JELENTÉS

a kutatási és innovációs eseti bizottság tevékenységér ől

(2008. november - 2009 . november)

Előzmények

A „Kutatási és innovációs eseti bizottság"-ot (a továbbiakban Bizottság) létrehoz ó
56/2007 . (VI .20.) OGY. határozatot a Parlament 2007 . június 18-án megszavazta, 317 igen 1 9
nem szavazattal .

A Bizottság 2008 . november 3-án elfogadta a kutatási és innovációs eseti bizottsá g
tevékenységérő l (2007. június – 2008 . október) szóló jelentést, majd a Parlament 2009 . 04 .
20-án a jelentést 246 igen, 0 nem és 123 tartózkodás mellett elfogadta.

A kutatásfejlesztés képviseletet kapott a Kormányban, 2008 . május 5-én kinevezték
Dr. Molnár Károlyt, kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszterré.

Bajnai Gordon kormányában nem kapott további lehetőséget a - gazdaság i
világválságra hivatkozással - a kutatás-fejlesztésért felel ős tárca nélküli miniszter és, 2009 .
április 15-én, a terület kormányszintű képviselete megszűnt .

Jogszabályi környezet

A Parlament 2003-ban megalkotta a Magyar Tudomány Ünnepér ő l szóló törvényt .
(2003 . évi XCIII. törvény) A Tudomány Napjáról szóló - 55/1997. (IV. 3.) Korm. rendelet -
fogadtatásának tapasztalatai, az e naphoz kapcsolódó rendezvények eredményei indokolják a
tudomány fontosságának megerősítését a Magyar Tudomány Ünnepéről szóló törvény
megalkotásával .

A Parlament szintén 2003-ban alkotta meg a Kutatási és Technológiai Innováció s
Alapról szóló törvényt (2003 . évi XC. törvény). Az Alappal létrehozott központi pénzforrá s
lehetővé teszi, hogy érzékelhetően növekedjék a nemzetgazdaság összes kutatási-fejlesztés i
ráfordítása .

A 2004-ben elfogadott Kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló
törvény (2004 . évi CXXXIV. törvény) keretet teremt az innovációs folyamat számára a
kormányzati feladatok, a költségvetési finanszírozás szabályai, a szellemi alkotáso k
hasznosítása, valamint a K+F és az innováció célzott támogatási eszközrendszere területén .

A Kormány 2007 . március 28-i ülésén fogadta el a 2007-2013 közötti id őszakra szóló
középtávú Tudomány-, Technológia- és Innováció-politikai (TTI) stratégiát, mely a
1023/2007. (IV. 5 .) Kormány határozattal lépett életbe. A stratégia általános célja, hogy
Magyarország középtávon olyan országgá váljon, ahol a gazdaság hajtómotorja a tudás és a z
innováció, és a vállalatok a globális piacon versenyképes termékekkel, szolgáltatásokka l
jelennek meg .
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Az Országgyűlés
Kutatási és Innovációs Eseti Bizottsága

Bevezetés

A Bizottság általában havonta tartotta üléseit, melyeken az elnök a társelnökkel - a Bizottság
állandó és képvisel ő tagjainak javaslatát figyelembe véve - egyeztetett témákat tűzött
napirendre . A Bizottság 2008. novemberétől 2009. novemberéig kilenc ülést tartott .
(Házszabály 35. §)

A Bizottság három állásfoglalást fogadott el :
• a helytelenített K+F irányítási rendszer megváltozásáról ,
• az akadémiai kutatóhálózat megújításának modelljér ő l,
• a digitális közmű megvalósításáról .

A Bizottság - a létrehozásáról szóló 56/2007 . (VI.20.) OGY határozatban foglaltaknak
megfelelően - feladatai közül teljesítette :

• az Országgyűlés kutatás- és innovációpolitikai tevékenységének el ősegítését ;
• a Kormány kutatás- és innovációpolitikai tevékenységének, hatékonyságának

vizsgálatát,
• a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994 . évi törvénytervezet nagy terjedelmű

módosításáról szóló előterjesztés véleményezését,
• a K+F, innováció és tudománypolitikai tevékenység kormányzati szervezeti rendjének

áttekintését .

A kutatással, az innovációval foglalkozó ágazati tárcák vezetőinek meghallgatása szolgálta a
tájékozódást, valamint a bizottság ellenőrző funkcióját.

A Bizottság ülései közül kiemelendő napirend volt :
• Dr. Csopaki Gyula a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal tevékenységéről és a

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap működésérő l, eredményeirő l (2004-2008) ,
• Bogsch Erik a gyógyszeripari kutatás-fejlesztés-innováció helyzetérő l és
• Dr. Baja Ferenc az informatikai közműmegvalósításáról szóló tájékoztatók .
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Az Országgyűlés
Kutatási és Innovációs Eseti Bizottsága

Az eseti bizottság munkájának áttekintése
A jelentés az alábbiakban a 2008 novemberétől 2009 novemberéig tárgyalt napirendek rövid
összefoglalását nyújtja, illetve a bizottság tagjai, és tanácskozási jogú állandó meghívottjai
által megfogalmazott felvetéseket és az arra adott válaszokat összegzi .

„A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal tevékenysége, a középtáv ú
tudománytechnológia és innovációpolitikai stratégia megvalósításában — konzultáció és
helyzetértékelés” (az ülés időpontja : 2008. december 2), valamint
„Tájékoztató a Kutatási és Technológiai Innivációs Alap m űködéséről eredményeirő l
(2004-2008)” (az ülés id őpontja : 2009. november 10 .)

(Dr. Csopaki Gyula NKTH elnökének beszámolói )

A beszámolóban elhangzott, hogy a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalt (NKTH) a
kutatás-fejlesztési tárca nélküli miniszter (KFTNM) felügyeli . Az NKTH-hoz kapcsolódó
irányítási rendszerek fejlesztése új és módosult testületekkel b ővült, valamint egyes testületek
megszűntek . A Nemzeti Innovációs Tanács új szervezetként a KFTNM mellett működő ,
stratégiai kérdésekkel foglalkozó testület. A Tanács feladata, hogy a TTI érintő stratégiai
kérdésekben véleményével és javaslataival támogassa a tárca nélküli miniszter munkáját a
versenyképes magyar társadalom és gazdaság kialakítása érdekében . A tagsági megbízás
személyre szóló, a tagok nem képviselhetnek tárcákat, vagy szakmai szervezeteket . A
Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács felépítésemódosult . A KUTIT a kutatás-
fejlesztés és az innováció területén az NKTH mellett működő tanácsadó testület . Elsődlege s
feladata az Innovációs Alap tervezésének és felhasználásának véleményezése . A Nemzeti
Innovációs Fórumúj testület, amely véleményező jogkörrel rendelkezik. Tagjait a
jogszabályban meghatározott kormányzati oldal, törvényhozói oldal, szakma i
érdekképviseleti oldal szervezetei delegálhatják. Feladata: a TTI politikával kapcsolato s
stratégiai kérdések megvitatása, a területet érint ő javaslatok, el ő terjesztések véleményezése, a
széleskörű szakmai konszenzus kialakítása, valamint a döntéshozói munka hatékonyságának
növelése. Forráskoordinációs tárcaközi munkacsoport nem működött eddig feladata : a K+F+ I
terület számára rendelkezésre álló források összehangolt és átfedések nélküli felhasználásá t
elősegítő kormányzati szakértői szintű testület . Negyedévente miniszteri szinten hozza me g
stratégiai döntéseit . Az átalakítás során megszűnő testületek: Tudomány-	 és
Technológiapolitikai Kollégium (TTPK) és a Tudomány.- és Technológ politikai.
Versenyképességi Tanácsadó Testület (4T)
Éves szinten átlagosan 250-280 milliárd Ft jut K+F+I célokra. Közfinanszírozás (hazai és
európai forrás) 170 milliárd évente és a vállalati ráfordítás - mely hamarosan eléri a
közfinanszírozást - 120 milliárd forint. A vállalkozásoknak átlagosan 50%-os önrészt kel l
biztosítaniuk a támogatásokhoz.
Az NKTH évente mintegy 50 milliárd forinttal gazdálkodik, és ezt az 50 milliárd forintot
nemzetgazdaságilag hasznosuló célokra használja, amelyik előmozdítja a kutatás-fejlesztés -
innovációt és a nemzetközi kapcsolatokat. Az Innovációs Alapnál az a cél, hogy az alapoktól ,
az ötletektől a piacig eljuttassa a terméket .

Fontos feladat a működésben a bírálói rendszer felfrissítése. Meg fogják találni, azokat
a bírálókat, irányító testületeket, amelyek ki tudják választani a legjobb pályázatokat, a
legnemesebb célokra.
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Az Innivációs Alap működtetését nehezítette, hogy a K+F irányítási rendszere, az NKTH
státusza gyakran változott. Korlátozta az alapszerű működést, hogy az Alap év vég i
maradványai zárolásra kerültek . Az Alap 2004-2008 . években felhalmozott zárolt maradványa
összesen 55,9 Mrd Ft .
Az NKTH a nehézségek mellett folyamatosan biztosította az Alap hatékony m űködését.
Ennek érdekében az NKTH folyamatosan korszer űsíti az Alap pályázatainak kezelését ,
továbbfejlesztve az elektronikus ügyintézést és a pályázatkezelő rendszert, egyszerűsítve a
pénzügyi elszámolást . Az NKTH fontos feladatának tekinti a nyilvánosságot, a széleskörű
tájékoztatást, a szakszerű kommunikációt.
A források rendelkezésre állásától függően tervezik az Alap sikeres programjainak folytatását .
Tervezik továbbá a válságból való kibontakozást és a növekedést megalapozó új programok
indítását .

Az Innovációs Alap felhasználási stratégiája :
• a K+F-eredmények eljuttatása az üzleti hasznosításig,
• a technológiai transzfert hatékonnyá tenni ,
• az innovatív vállalkozásokat és a vállalati innovációt helyzetbe hozni .

A 2009-2010-es program tervek:
• a Tudás-Magyarország program, a Knowledge Hungary ,
• a Technológia Magyarország, a Technology Hungary program ,
• a Vállalkozó Magyarország program, az Enterprise Hungary é s
• az Együttműködő Magyarország program, a Cooperative Hungary .

A Bizottság kérdéseire az el őadó elmondta, hogy egy koordinációs főosztály hangolja össze a
tárcáknál rendelkezésre álló forrásokat . Az HKTH és az OTKA között közvetlen az
együttműködés. A nagyvállalatoknál a gazdasági-válság okozta leépítések, melyek a kutató -
fejlesztőket is érint(het)ik, egy új program kínál megoldást . Ennek keretei között a
nagyvállalatoktól munkanélkülivé váló kutatóknak biztosítanak törvényi szabályok között ú j
munkát . A Hivatal gondoskodik azokról, akik a gyógyszeriparból, járműiparból kikerülnek.
Támogatásban részesíti azokat a nonprofit intézményeket, egyetemeket, akadémia i
intézményeket, kis- és közepes vállalkozásokat, akik befogadják az állásukat vesztet t
kutatókat. Pályázat útján lehet ehhez a programhoz az NKTH-tól forráshoz jutni .
A védelmi kutatásokkal kapcsolatban kiemelte, hogy az NKTH csak olyan védelmi kutatás t
támogat, amely publikus .
Az egyetemi tudásközpontokra vonatkozóan tájékoztatta a testületet, hogy az az intézmény
fog nyerni támogatást, amely egy magyar és nemzetközi szakértőkből álló zsűri bírálata
alapján megfelelnek az elvárásoknak . Részletes önértékelő , értékelő listát vár a jelentkez őktő l
a Hivatal, aztán majd bekérik ezek dokumentumait, és a független zs űri fog dönteni arról ,
hogy arra érdemes-e vagy sem az intézmény .
Határozottan kijelentette az elnök, hogy a nemzeti technológiai programban, ahol 26 milliárd
kerül elosztásra, nem számít, hogy milyen néven fut a pályázat, mi a neve a pályázónak, vag y
a cégének . Kis cégek is, nem túl nagy nevek is befutottak, tehát már kizárólag a pályázatban
rejlő értékek és a valós ígérvények alapján történik a döntés . A pályázatokról szólva elismerte,
hogy az idehaza rendelkezésre álló összegeket egy kicsit könnyebb elnyerni, mint a 7-e s
keretprogramban levőket. Az az elképzelés van napirenden, hogy a nemzeti pályázat i
kiírásokat nehezíteni fogják, hogy akár erőszakkal is rákényszerítsék a pályázókat a
nemzetközi pályázatok megszerzésére is .
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„Előterjesztés a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994 . évi XL. törvény
módosításáról” (az ülés időpontja: 2008. december 15.), valamint
„Az akadémiai kutatóhálózat infrastrukturális megújításának modellje” (az ülés
időpontja: 2009. szeptember 29 .)
(dr. Pálinkás József, az MTA elnökének tájékoztatója )

A Bizottság megtárgyalta az akadémiai reform folyományaként - amelyet még, Vizi E .
Szilveszter indított el - megszületett törvényjavaslatot. Az akadémia valamennyi tagja és a
Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésében szavazati joggal rendelkez ő képviselője,
valamennyi akadémiai osztálya megtárgyalta az elő terjesztést . Erről szavazott mind a 1 1
osztály, a szavazás eredménye az összesítést tekintve 95 százalék fölötti volt .
A tárgyalások során a Pénzügyminisztérium két kiegészítést kért, melyek bekerültek a
törvényjavaslatba . Ezek lényege, hogy az akadémia doktorainak a tiszteletdíja ne legyen
felülrő l nyitott kassza, valamint hogy a törvényjavaslat rögzítse az akadémikusok számát . 200
fő lehet a 70 éven aluliak száma és maximum 365 fős lehet a tagság .

Változik a törvényjavaslatban :
• az akadémia közfeladatainak normatív felsorolása,
• az elnök és a fő titkár viszonya,
• a költségvetési fejezetért felelős személy, (a jöv őben az elnök lesz)
• az akadémikusok száma rögzített ,
• a kutatóintézetek alapfinanszírozásának kiszámítási módja és
• a paragrafusok átrendezésével a hatályos törvény-szöveg helyek .

Vizi E. Szilveszter kiegészítette az elmondottakat azzal, hogy a Magyar Parlament a Magya r
Tudományos Akadémiára bízta minden vagyontárgyát . Az új vagyonhelyzet miatt i s
szükséges a törvény módosítása . (38 intézet, a Rózsadombtól kezdve több-több ezer hektár
terület, több tízezer hektár szántóföld, nyaralók, kastélyok) .

A bizottság tagjai kifogásolták, hogy az előterjesztés a hatályos törvény olyan pontjait i s
módosítani kívánja, melynek indokoltsága kérdéses . Felvetődött konkrétan, hogy a "jogokat
és kötelezettségeket" miért váltotta fel a "közfeladatok" kifejezés. A 150 éves, vagy annál i s
öregebb testülethez ez méltatlan . Nem tartották jónak azt sem, hogy az Akadémia
reformlépéseit magába foglaló szabályozás nem új törvényben fogalmazódott meg, „csak” a z
1994. évi nagy terjedelmű módosítására került sor . Volt olyan javaslat is, hogy ne kerüljön
most benyújtásra a tervezet . Az elképzelés szerint - további konzultációkkal - olya n
törvényjavaslat születhetne, melyet a Parlamentben már nem kellene módosítani .
Az Akadémia elnökének válasza sok tekintetben megnyugtatta a tagokat . Elmondta, hogy a
javaslatban a „kötelesség” azzal jelenik meg, hogy az Akadémia kétévente beszámol a
Parlamentnek. Tehát a kötelezettségek, amik benne voltak, benne is maradnak a törvényben .
Az új törvény helyett azért került sor törvénymódosításra, mert ezzel kívántak tisztelegni, a z
1994. évi törvénynek és a folytonosságot kívánták ezzel bizonyítani . Ha a bevezetőben
felsorolt alapvető kérdésekben nincs a képviselők részéről ellentétes álláspont, akkor a
törvényjavaslathoz benyújtandó módosító javaslatok miatt nem szükséges a benyújtá s
elhalasztása .
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Pálinkás József az akadémiai kutatóhálózat infrastrukturális megújításának modellje című
előadása előtt beszámolt arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló
törvényjavaslatot 2009 . március 30-án a Parlament nagy többséggel, egyhangú szavazással ,
363 igen szavazattal elfogadta . Az Akadémia közgyű lése az Alapszabályt megvitatta és a z
Akadémia közgy űlése elfogadta, mely 2009 . október 6-án lép hatályba .
Az Akadémián végzett munkából kiemelte, a „Lendület” nevű programot, melynek célja :
kiemelkedő magyar kutatók Magyarországon tartása és a külföldön dolgozók haza csábítása .
A másik jelentős feladat az Akadémia kutatóhálózatának megújítása. Ezt a megújítást 3
kutatóintézettel kívánják elindítani. Ez 2 kutatóintézet új helyre költözését jelenti, és eg y
harmadiknak fejlesztési lehetőséget ad . A javaslat szerint a Kémiai Kutatóközpont, az
Enzimológiai Intézet és a Műszaki, Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetnek egy része a
az ELTE lágymányosi részéhez, a természettudományi kar ott lévő épületeihez közel, a
Kémiai Intézet közelében helyezkedne el .
A modell szerint az akadémiai kutatóhálózat 5-7 év alatt megújulhat . Maradnak olyan
kutatóintézetek amelyeknél nincs lehetőség ingatlancserére és eladáson keresztüli
megújulásra, de azoknál az infrastrukturális megújításhoz - részben költségvetési forrásból ,
részben az akadémiai ingatlanok hasznosításából - megteremthet ők a körülményeket.
A Bizottság támogatására számít az Akadémia elnöke, mely nagyban hozzájárulna ahhoz ,
hogy az új finanszírozási modell elindulhasson .
A Bizottság tagjai támogatták a beszámolóban elmondottakat. Határozati javaslatban
nyomatékosan megfogalmazták, a kormányzati gondolkodás befolyásolására, hogy a z
akadémiai kutatóintézetek helyzetének, infrastruktúrájának a felújítása nem feltétlenül állam i
pénzek bevonásával, hanem az akadémiai vagyon mobilizálásával induljon meg. Az épületek
esetleges hasznosításából felszabaduló további források ráfordíthatók legyenek más intézete k
helyzetének a rendezésére . Új állami pénzek bevonása nélkül is megindulhasson ez a
folyamat, a modernizáció, egy hosszú távú program keretében a teljes kutatóintézeti hálóza t
felújítása érdekében .

„Kutatási feladatok, lehetőségek a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériu m
területén” (az ülés időpontja: 2009. február 17.)
(Haraszti László, a KVM szakállamtitkárának beszámolója )

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium három fő szakterületéhez kapcsolódik kutatás i
lehetőség:

• a környezetvédelemhez,
• a természetvédelemhez és
• a vízügyhöz .

2007 óta elsősorban a környezetvédelem és a vízügy, vízgazdálkodás tekintetében a
kutatóhelyekkel, (egyetemekkel), illetve a gazdálkodó szervezetekkel együttm űködve
innovációs transzfertevékenységet végez a KVM . E tevékenységnek a szomszéd országok, a
FÁK országai, illetve a Távol- és Közép-Kelet országai a célpontjai . Ennek az a célja, hogy
többek közt a zöldtechnológiákat, vagy a legkülönbözőbb, a tárca hatáskörébe tartozó
kérdéseket megpróbálja ezekben az országokban megismertetni, és gazdasági el őnyöket is
keletkeztető együttműködéseket kialakítani .
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A Magyar Tudományos Akadémiával való együttműködést az éves költségvetés mintegy 120
millió forinttal támogatja. Az együttműködésbő l kiemelésre méltó

• a hazai környezetállapot alakulásának és változásának társadalmi-gazdasági hatása ,
• az energetikai növénytermesztés környezet- és talajvédelmi aspektus a

A Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR), a nemzeti parkok, zöldhatóságok munkájá t
segítő rendszer . Az országos kiterjedésű adatbázis, speciálisan a szakma követelményeine k
megfelelően kifejlesztett térinformatikai (GIS) alkalmazással m űködő rendszer. A
természetvédelmi szakma informatikai igényeinek magas színvonalú kiszolgálása mellett a
rendszer fontos funkciója a lakosság tájékoztatása a védett természeti területekrő l,
természetvédelmi tudnivalókról . A Természetvédelmi Információs Rendszer jelenle g
fejlesztés alatt áll, adatokkal való feltöltése még nem fejez ődött be
A felvetésékre adott válaszok - többségében – a Bizottság számára elfogadhatók voltak, mer t
tükrözték a tárca eddigi erőfeszítéseit a problémák megoldására, kezelésére :
A hulladékgazdálkodási törvény alapján a hulladékelhagyás, az illegális szemételhelyezés má r
nem olyan egyszerű ügy, mint régen volt . Gond még rengeteg van, de néhány kirívó esete t
leszámítva a zöld kommandó, felügyelőségek, civil szervezetek bevonásával egyre kevesebb a
szemétlerakat.
Magyarország földrajzi fekvése miatt – medencében fekszik – speciális helyzetben van, mer t
felszíni vizeinek 95 %-a a határain kívülről érkezik. Ebből az következik, hogy
nagymértékben ki vagyunk szolgáltatva szomszédainknak . Ezért különösen fontos, hogy
minden szomszédos országgal van Magyarországnak határvízi egyezménye és határvíz i
bizottsága, ami azt jelenti, hogy ezek rendszeresen találkoznak, árvízi, vízmin őségi ,
vízszennyezési kérdéseket folyamatosan taglalnak, és keresik a közös megoldásokat . Kiépült
a Havaria értesítési rendszer is, mely a természeti katasztrófát képes előre jelezni, időt adva a
gyors beavatkozásra, kármentésre .
A környezetvédelem, a természetvédelem területén Szlovákiával, Romániával ,
Horvátországgal, Ausztriával nagyon szoros munkatársi, felügyelőségi és más szintű
együttműködés van. Szerbiával és Ukrajnával a kiépítés állapotában van ez az
együttműködés. Magyarországnak a legfontosabb Szlovákiával és Romániával való
harmonikus kapcsolat, mert vizeink döntő többsége e két országból érkezik.
A társminisztériummal közösen, - Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal –
kidolgozta a KVM az energiaültetvényekkel kapcsolatos szabályokat . A Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium ahhoz ragaszkodott, hogy az invázív f ű- és fafajokat a védett területre
nem lehet beengedni . Az agrárium kontra természetvédelem problémáját közösen kell
megoldani . A környezetvédelem a legnagyobb problémának azt tartja, hogy Magyarországon
az 1 millió 400 ezer szarvasmarha és az 5 milliós juhállomány ma már csak 700 eze r
szarvasmarha és 1 millió 100 ezer juh, ami azt jelenti, hogy ennek az országnak az 1 milli ó
200 ezer hektáros legelőjének több mint a fele kihasználatlan. Ez óriási gazdasági veszteséget
okoz Magyarországnak, és beláthatatlan természeti károsodást . A tárca akármilyen eszközzel ,
de a korábbi állapot valamilyen mértékű visszaállításán dolgozik.
Az Európai Innovációs és Technológiai Központról Molnár Károly tárca nélküli miniszter
adott tájékoztatást. Az intézmény egy európai intézet, tehát Magyarország csak helyet ad neki .
Ez az intézet egy olyan szervezőmunkát végez, amelyik az Európai Unió által kijelöl t
prioritásokban tevékenykedik. Három kijelölt prioritás van, amelyre forrást is biztosított az
Európai Unió, 314 millió eurót 2013-ig .
Prioritások :
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• a klímaváltozás, és az ebb ől adódó problémák kutatása és megoldása ;
• az infokommunikáció fejlesztése, az e területen való együttműködés;
• az energia, a megújuló energiák, az energiaprobléma megoldása .

A testület megállapította, hogy az öntözéssel kapcsolatban elfogadhatatlan az az álláspont ,
hogy két tárca egymásra mutogatása miatt (FVM-KVM) nincs döntés arról, hogy miért nem
lehet öntözni azokból a csatornákból és azokkal az öntöző berendezésekkel, amelyek akár 25-
30 évvel ezelőtt megépültek. Felelőssége van mindkét tárcának, mert az nagyon egyszer ű,
rövid válasz, hogy abszolút az FVM kompetenciája az öntözéssel kapcsolatos minden feladat .

A tárca azon álláspontját sem osztotta a testület, hogy a képzetlen, vagy alacsonyan képzet t
munkaerő foglalkoztatására nincsen lehetőség. Ezzel szemben több európai országot hozta k
példának, ahol a kiírás %-osan meghatározza az alacsonyan képzett munkaer ő kötelező
foglalkoztatását egy-egy nagy beruházásnál .

„A gyógyszeripari kutatás-fejlesztés-innováció helyzete” (az ülés id őpontja: 2009.
március 10 . )
(Bogsch Erik, a MAGYOSZ elnökének tájékoztatója)

Az előadó szerint a Kutatási és innovációs bizottság a legmegfelelőbb testület arra, hogy
megbeszéljék azokat a problémákat, melyekkel az elmúlt id őszakban szembesülnie kellett a
gyógyszeriparnak.
A 2007-ben indult gyógyszerreform a gyógyszeripar számára egy különadó bevezetését, a
támogatási kulcsok csökkentését jelentette, de voltak helyes lépések is, ilyen a generiku s
program, melyben a generikumok el őnyben részesülnek az innovatív és általában drágáb b
készítményekkel szemben a gyógyszerkassza és a betegek kiadásainak mérséklésére . A
program alkalmazásának problémája, hogy nem segíti a generikus-innovatív készítménye k
egészséges egyensúlyát . A generikumok által elért megtakarítást a gyógyszerkasszában
kellene tartani és új innovatív készítmények támogatására kellene felhasználni . Saját
véleményeként kijelentett, hogy a gyógyszer-gazdaságossági törvény nem tudja biztosítani az t
a strukturális átváltozást, amire szükséges lenne. A gyógyszerforgalmazás általáno s
szabályairól, a kutatásfejlesztési tevékenység után igénybe vehet ő engedményekre vonatkozó
szabályok nem egyértelműek, és ez gondot okoz .
A gazdasági válság a gyógyszeriparban szerencsére kevésbé érezhető, mint más iparágakban ,
Komoly előrelépésnek tartja, hogy létrejött egy gyógyszeripari - kormányzati bizottság .
A gyógyszeripar talán a legerőteljesebben kutatásigényes iparág, ezért a kutatás-fejleszté s
ösztönzése nagyon fontos . A Richter költi a legtöbbet kutatásra-fejlesztésre a magya r
vállalatok közül. Az európai uniós listán a 2204 . helyen áll . Árbevételének körülbelül 1 0
százalékát költi kutatás-fejlesztésre ; a tavalyi évben 18 milliárd forintot .
A Richter 9 egyetem 28 tanszékével és több akadémiai kutatóintézet 12 részlegével van
kapcsolatban, összesen 83 szerződést kötöttek. Létrejött egy gyógyszeripari kutatási klaszte r
Debrecen—Szeged—Pécs-együttműködésben. A Richter másik fontos területe a
biotechnológia . Debrecenben épül - 15 milliárdos beruházás - egy biotechnológiai üzem, ami
egyedülálló a régióban Ez a beruházás 110 új munkahelyet teremt, PhD-s, doktorandusz é s
kvalifikált munkaerő számára .
Medgyasszai Melinda az Egészségügyi Minisztérium szakállamtitkára megerősítette, hogy
nem csak Magyarországon, hanem Európában sincs más lehet őség, minthogy generikus
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programokat vinni, a lehető legolcsóbban elérhető készítményeket megvásárolni, és mindazt,
amit ezen megspórolni lehet, innovációra költeni .
Suh Chung-Ha, Dél-Korea nagykövete előadásában szólt a dél-koreai gyógyszeripar
eredményeirő l . Kiemelte a dél-koreai gyógyszeriparban m űködő cégek és a gyógyszeripar
által termelt termékek száma 1998 óta folyamatosan növekedett, majd 2006-ban a gyártó k
száma elérte az 570-et, a termékek száma pedig 25 .589-et, és a termelés volumene 7, 4
milliárd USD-t tett ki . A gyógyszeripari termékek exportja — ide sorolta a különböző
hatóanyagok, nyersanyagok, végtermékek és gyógynövények exportját is — 2007-ben 1
milliárd 28 millió USD értéket tettek ki, azonban mivel a behozatal rosszabb volt, mintegy 3, 6
milliárd értéket képviselt, a kereskedelmi egyensúly hiánya tovább fokozódott .
A 2007. évi adatok szerint a legnagyobb exportpiaca a koreai gyógyszeripari termékeknek
Japán volt. A Japánba exportált termékek értéke 140 millió USD értéket tett ki . A második
legjelentősebb exportpiacunk az Egyesült Államok, ezt követte Vietnam, Németország és
Nagy-Britannia. Az Egyesült Államokba exportált termékek értéke 90 millió USD volt .
Ami a 2007-es évet illeti, a koreai import a gyógyszeripari termékek tekintetében az els ő 20
országot figyelembe véve 3,5 milliárd USD értéket tett ki, ami az összes import értékének
96,1 százaléka . Németország volt a legjelentősebb importálója a koreai gyógyszeripari
termékeknek. A második legjelentősebb importáló ország volt Japán, őt követte Svájc, a z
Egyesült Államok, majd Franciaország . Áttekintette az előbb említett 20 ország listáját, de
sajnos nem találta rajta Magyarországot .
A statisztikai adatok szerint Koreában 231 gyártó cég van ebben az iparágban, ahol 40 .486
embert foglalkoztatnak. Ebben az ágazatban működő vállalatokat három kategóriába lehet
sorolni . A kutatás és fejlesztés költségei a Fehér könyv adatai szerint 303 millió USD, azaz
470 milliárd wont tesznek ki . A kutatók teljes létszáma, akiket ebben az ágazatban
foglalkoztatnak, 3.851 fő volt. A gyártó cégenként alkalmazott kutatószemélyzet átlago s
létszáma 16,7 fő . A kutatónkénti kutatási-fejlesztési költség 122 millió won volt . A kutatók 7 1
százaléka rendelkezik mester fokozattal vagy ennél magasabb tudományos fokozattal .
A koreai kormány is állami támogatásban részesítette a gyógyszer-előállító cégeket, a
gyógyszergyárakat a kutatási-fejlesztési tevékenységben. A kormány által pénzügyi
támogatásban részesített projektek aránya az alapkutatásban, alkalmazott kutatásban és a
fejlesztési szakaszban 42,9%, 27,9% és 27,5% volt a területek sorrendje szerint .
A kormány öt minisztériumát vonták be a segítségnyújtó tevékenységbe .
A bizottság tanácskozási jogú tagjai az alábbi tájékoztatást kapták kérdéseikre :
A magyar gyógyszeriparra nem volt kedvez ő hatással a szabadalmi oltalom megváltozása . A
termékszabadalom bevezetése (mely nemzetközi kötelezettség) tette lehet ővé a molekula
védelmét, mely nem kedvezett az adófizetőknek sem, ezáltal monopolhelyzetbe kerültek a
terméket előállító cégek, és az úgynevezett innovatív gyógyszereknél ezek az árak sokkal
magasabbak lettek, mint a korábbi időszakban .
A francia többségi tulajdonú cégeknél a kutatási-fejlesztési eredményeknek a profitja nem
biztos, hogy Magyarországon kerül visszaforgatásra . A Richter ilyen szempontból lényegese n
más, hiszen a központ Magyarországon van, a kutatási-fejlesztési eredményeink az
anyavállalatnál, így a Richterben kerülnek felhasználásra .
A gyógyszergyárak és az egyetemek együttműködése nagyon komoly mértékben javult . Az
akadémiai és egyetemi intézetek realizálták azt, hogy sokkal teljesítmény- é s
nyereségorientáltabbnak kell lennie a kutatásnak és fejlesztésnek, és nagyon fontos szempon t
az időfaktor, a gyorsaság kérdése is . A pályáztatási rendszer is sokkal jobban m űködik mint a
korábbi években .
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A debreceni üzem a Richter beruházása, 100 százalékosan a Richter tulajdona . A debreceni
ipari parkon belül épül az üzem, mely építkezés igen jól halad . Elsősorban biológusokat,
biomérnöki képzettségű szakembereket alkalmaznak majd . A debreceni szakember gárdára
természetesen számítanak, de bárhonnan várják a kvalifikált munkaer őt .
A magyarországi természettudományos oktatás mind nagyobb problémával küzd Ahhoz, hog y
az ország versenyképes legyen, az oktatás szerepét nem lehet elégszer hangsúlyozni .

„A kutatás-fejlesztés-innováció helyzete az agráriumban” (az ülés időpontja: 2009.
április 28 .)
(Gőgös Zoltán, az FVM államtitkárának beszámolója )

A beszámoló kiemelte, hogy a mezőgazdaság és a vele szorosan összefüggő
élelmiszergazdaság stratégiai ágazat, amely nemcsak a statisztikailag kimutatott 4- 5
százalékkal, hanem mindennel együtt mintegy 14-15 százalékkal részesedik a GDP-b ől .
Magyarország agrárökológiai viszonyai kiválóak, a term őföld négy ötöde alkalmas
valamilyen szintű mezőgazdasági termelésre, megfelelőek az időjárási viszonyok .
A jelenleg alakuló kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs stratégia célja az, hogy a
mezőgazdaság versenyképességét elősegítse, hogy meg tudjon felelni a globális kihívásoknak.
A hazai szétaprózott keretek között működő agrárkutatási lehetőségek összehangolása nagyon
fontos lépés lenne, ahol központi szerepet kapnának az egyetemek .
A kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységnek elsősorban

• a borászattal ,
• a szántóföldi növénytermesztéssel ,
• a kertészet és gyümölcstermesztés ,
• a regionális élelmiszerellátással ,
• a megújuló energiahordozókkal ,
• új típusú takarmányozási lehetőségekkel
• az élelmiszer nyomon követhetőséggel kell foglalkozni .

A kutatásoknak olyan kihívásokkal is kell szembenéznie, mint a génmanipulált növényekke l
kapcsolatos kérdések . A klímaváltozás miatt fel kell készülni fajtaváltásra, de a tudománynak
szerepet kell vállalnia az egészséges élelmiszerek el őállításához szükséges biztonságo s
termékpályák kifejlesztésében is .
Szembesülni kell azzal, hogy az agrármodernizáció további fejlődése – ez igaz a
növénytermesztésre és az állattenyésztésre is –foglalkoztatás-csökkenéssel jár . A felszabadul ó
munkaerő t a megújuló energia területére lehet átcsoportosítani, mert ezen a területen vanna k
bizonyos részek, ahol az él őmunkát nem lehet kiváltani (ültetvények) . Magyarország
gyógynövényben és erdei termékekben is olyan terület, ahol nagy hozzáadott értékkel tudun k
élvonalba kerülni . Az agrármodernizáció következményeként kikerülő nem magas
képzettségű munkaerőt ezen a területen is lehet foglalkoztatni .
Az állattenyésztés mélyrepülését az állattartás formai változása okozza. A korábbi nagy
állatlétszámok úgy álltak össze – ez a sertésre különösen igaz volt, de nagyjából a
szarvasmarhára is –, hogy egy jól integrált háztáji termelés mellett m űködött egy viszonylag
szervezett nagyüzemi termelés is . Ez napjainkra gyakorlatilag megszűnt.
Univerzálisabb képzésre lenne szükség, mert jelenleg inkább a nagyüzemi specialistá k
képzése folyik; az általános ismeretekkel rendelkez ő farmertípusú tevékenységet végző
szakember-képzése helyett. Az agrárképzés megújítása, fejlesztése elodázhatatlan, sürgős
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feladat, mert az ágazatban az átlag életkor 60 év, ami azt jelenti, hogy rövidesen nem lesz aki
a kiöregedők helyébe lépjen .

„Az informatika, mint a társadalmi viszonyok alakulásában szerepet játszó termelőerő”
(az ülés időpontja: 2009. május 26 . )
(Dr. Baja Ferenc, a MEH államtitkárának előadása)

A beszámoló hangsúlyosan kiemelte, hogy Magyarországnak szüksége van a nemzeti digitáli s
közmű létrehozására, mert Magyarországon az infrastruktúra elavult, nagyon sok pénzbe
kerül, és nagyon keveset nyújt, tehát nem versenyképes . Óriási az információs szakadék.
Részben a fejlett információs világtól távol vagyunk, részben Magyarországon belül a
lakosság körében is nagyok a különbségek felhasználói tudás és hozzáférési lehet őség
tekintetében is . A városiak, a gazdagok és a városi fiatalok jutnak hozzá ehhez a nem tú l
versenyképes infokommunikációs szolgáltatáshoz . A változtatás szükséges, mert a magya r
társadalom jövője szakadhat ketté, ha nem lépünk, nem fejlesztünk ezen a téren .
Magyarországon egy olyan infrastruktúrát kell fölépíteni, és ezt városokhoz, emberekhez
eljuttatni, amely 6-10 megabit/secundum sávszélességet tud minimum. Ez egy nagyon
alacsony szintű sávszélesség ahhoz képest, amit ma sok helyen a világban használnak, d e
Magyarország jelen helyzetében e sávszélesség biztosítására képes lenne . Ezen a
sávszélességen már normálisan lehet dolgozni, tanulni, és az internetes világba belépni . (Nem
lehet rajta olyan játékokat játszani, mint amilyet New York és Washington között játszanak
ma a fiatalok . )
Ma Magyarországon 1200 településen egyáltalán nincs ilyen típusú sávszélesség, 72 olya n
település van, ahol háromnál több szolgáltatóból választhatnak, 773 olyan település van, aho l
kettőből, és 1100 településen a magyar állampolgár tökéletesen kiszolgáltatott a
szolgáltatónak. Tehát infrastrukturálisan Magyarország nincs lefedve szélessávból .
Magyarország, ha a digitális közmű fölépítéséhez nem talál piaci szerepl őt, aki ennek
felépítésére képes, akkor az Európai Unió által adott támogatásból kellene a digitális közm ű
felépítését megvalósítani .
A Bizottság állásfoglalásában megfogalmazta, hogy Magyarország számára a digitális közmű
kiépítése szükséges, versenyképességének, fejlődésének elengedhetetlen része . A digitáli s
közmű állami szerepvállalás nélkül nem valósulhat meg . Az állásfoglalást a miniszterelnök
részére továbbítják .

Rendkívüli ülés (Fidesz képviselők kezdeményezése)
(az ülés időpontja: 2009. május 26. )

A rendkívüli ülés keretében a kezdeményez ők a Bizottság állásfoglalását kérték az alábbi
témákról :

1. a befizetés mértékét csökkentő Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szól ó
törvénymódosításról,

2. egy Gazdasági bizottsági módosító javaslatról, mely 23-26 milliárdnyi forrás kivonás t
kezdeményez a kutatás-fejlesztés területérő l (megjegyzés : a javaslat nem kapott
támogatást a Gazdasági bizottságban sem),
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3 . a Magyar Bálint-féle közoktatásról szóló törvénymódosító javaslatról (T/10508) ,
melyben az elitképzés, végső soron a tudományos szakember-utánpótlá s
veszélyeztetése szerepel .

A Bizottság megállapította, hogy az állásfoglalásra ajánlott témákban az ülés el őtt pozitív
irányban elrendeződtek a problémák .

A Bizottság a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszteri poszt megszüntetésér ő l
szóló döntést követően az NKTH elnökének meghallgatását kezdeményezte, melyben az új
irányítási rendszerről kérnek tájékoztatást . Levélben fordultak Bajnai Gordon
miniszterelnökhöz . A hosszú évek óta szorgalmazott kormányzati koordináló irányítás
felmondása a Bizottságot váratlanul érte és minden tekintélyét kihasználva próbálja a
folyamatot visszafordítani. Tudomásul véve a miniszterelnök kompetenciájába tartozó
kormányátalakítást, azt kezdeményezi, hogy a kés őbbiekben a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal kormányhivatalként, államtitkár irányításával tartozzon a
miniszterelnöki kabinethez . E változtatás a továbbiakban elismertségét és súlyt adna a
területnek, mind az Európai Unióban, mind a világban, növelné Magyarország hírnevét .
Felhívták a miniszterelnök figyelmét, hogy a terület összeomolhat az irányítási rendszer ilyen
mértékű változtatása miatt .
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Zárszó, javaslat

Tudományos-technikai fejlődés tapasztalatai mutatják, hogy a XXI. században az emberiség,
az egyes nemzetek fejl ődésében, az életminőség alakulásában meghatározó szerepet fog
játszani a tudás, a kutatás, a technológiai fejlesztés . A nemzet jövőjéről felelősen
gondolkodók kötelessége, hogy minden lehetséges módon el ősegítse a tudomány eredményei ,
a hazai kutató tevékenység megismerését, fontosságának elismerését, társadalmi kapcsolata i
bővítését és elmélyítését . A Bizottság az elmúlt időszakban végzett munkájával remélhetően
hozzájárult ahhoz, hogy az Országgyűlés kutatás- és innováció-politikai tevékenysége a
jövőben jobban igazodjon a tudásalapú társadalom növekvő követelményeihez .

A Bizottság azt javasolja, hogy a 2010-ben megalakuló Országgy űlés állandó bizottságo t
hozzon létre, mely a kutatás, innováció és technológiai fejlesztés jöv őbeli feladatainak
hangsúlyosabb megjelenítését biztosítaná, és a kormányzati munka ellenőrzésében igényesebb
közreműködőként látná el feladatát .

A Bizottság megbízatása az 56/2007. (VI.20.) OGY. határozatban foglaltak szerint a jele n
Országgyűlés működésének befejezéséig tart.

Budapest, 2009 . december 14.
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Melléklet I .
56/2007 . (VI . 20.) OGY határozat

„Kutatási és innovációs eseti bizottság” létrehozásáró l

1. Az Országgyűlés a Házszabály 34 . §-ának alapján eseti bizottságot hoz létre, amelynek
neve: „Kutatási és innovációs eseti bizottság” (a továbbiakban: Bizottság) .

2. A Bizottság feladata :
- az Országgyűlés kutatás- és innovációpolitikai tevékenységének el ősegítése ;
- a K+F-et, az innovációt és a Magyar Tudományos Akadémiát közvetlenül érint ő
törvénytervezetek, jelentések és határozati javaslatok véleményezése ;
- a kutatásról és fejlesztésről, az innovációról közvetlenül rendelkező törvények, kormány- ,
illetve miniszteri rendeletek áttekintése ;
- a K+F, innováció és tudománypolitikai tevékenység kormányzati kezelésének módja ,
szervezeti rendjének áttekintése, hatékonyságának vizsgálata;
- az akadémiai reform folyamatának áttekintése, a Magyar Tudományos Akadémiáról szól ó
1994. évi törvény tervezett módosításának el őkészítése;
- a lisszaboni folyamat hazai érvényesülésének, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentumo k
áttekintése ;
- a tudomány és a gazdaság kapcsolatának erősítése.

6. A Bizottság munkájáról évente a Magyar Tudomány Ünnepéig, november 3-áig jelentés t
készít az Országgyűlés számára .

7. A Bizottság 15 tagból áll . A Bizottságba az országgy űlési képviselők közül 7 tagot az
MSZP, 5 tagot a FIDESZ, 1-1 tagot a KDNP, az SZDSZ és az MDF képviselő csoportja
delegál . A Bizottság elnökét az MSZP, társelnökét a FIDESZ képviselő csoportja jelöli .
A Bizottság munkájában tanácskozási jogú állandó meghívottak vesznek részt . A
meghívottakat a Bizottság döntése alapján az elnök és a társelnök kéri fel .

8. A Bizottság megbízatása a tagjainak megválasztásáról szóló országgy űlési határozat
közzétételekor kezdődik és jelen Országgyűlés működésének befejezéséig tart .

9. A Bizottság tagjai, az üléseken tanácskozási joggal részt vevő állandó meghívottak
munkájukért díj azásban nem részesülnek.

10.A Bizottság működési költségeit az Országgyű lés költségvetéséből kell fedezni .

11.A Bizottság ügyrendjét működésének kezdetén maga állapítja meg.

12.A jelen határozat a közzététele napján lép hatályba.
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Melléklet II .

A Bizottság képviselő tagjai

Kutatási es innovációs eseti bizottság tagjainakváltozásai (14 fő
EKi - helvett "TólKépvitielő Tisztség

Dr. Magda Sándor (MSZP) Elnök 12007

Társelnök] 2008.12.08.Dr. Gógl Árpád (Fidesz) Dr. Pálinkás József (Fidesz) ]

Dr. Pálinkás József (Fidesz)[Társelnöklj2007 .06.25.12008 .05.06

[Dr. Józsa István (MSZP)

	

J Tag `2007.06.25. ~[
[Dr. Kapolyi László (MSZP) 'ITag 12007.06.25. 2008 02 11 . 1

Kormos Dénes (MSZP) Tag X12007 06 2 5

Dr. Orosz Sándor (MSZP) j Tag 2007.06.25

[Podolák György (MSZP)

	

I[Tag 2008.02.11 . 1 ~ Dr . Kapolyi László (MSZP)3

112007 .06.25 . J[Dr. Szabó Zoltán (MSZP) 1 Tag

[Tatai-Tóth András (MSZP) á Tag 2007.06.25. ;

[Dr. Ángyán József (Fidesz) Tag 12007.06.25.

Dr. Gógl Árpád (Fidesz) I iTag [2007.06.25.12008 .12.08. 1

~Dr. Pósán László (Fidesz) Tag {12007 .06.25.]

112008 12 08 . ; Dr. Gógl

	

ad (Fidesz)[Révész Manusz Fidesz Tag

'Teliér Gyula (Fidesz) 1Tag J12007 .06.25 .1 1

[Dr. Latorcai János (KDNP) Tag 2007.06.25 . _

Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) Tag 2008.10.13 . l Dr. Sándor Klára (SZDSZ);

(Dr. Sándor Klára (SZDSZ) Tag 12007.06.25. 2008 .10.13 .

Almássy Kornél (MDF) Tag 12007.06.25. 2008 .09.28 .][
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Melléklet III.

A Kutatási és innovációs eseti bizottság tanácskozási jogú állandó meghívott tagjai :

Ádám Veronika orvos, biokémikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja
Bálint Csanád régész, a Magyar Tudományos Akadémia levelez ő tagja
Csaba László közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező
tagja
Daróczy Zoltán matematikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rende s
tagja
Demetrovics János matematikus, egyetemi tanár a Magyar Tudományos Akadémi a
rendes tag
Freund Tamás neurobiológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémi a
rendes tagja
Keviczky László villamosmérnök, informatikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományo s
Akadémia rendes tagj a
Lovász László matematikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rende s
tagja
Németh Tamás a Magyar Tudományos Akadémia fő titkára (2008-), c . egyetemi tanár
Pakucs János villamosmérnök, szakközgazda, közgazdasági doktor, a Magyar
Innovációs Szövets' apító elnök e
Palkovics Lás gépész, aVlagyar Tudományos Akadémia levelez ő
Rakusz Lajos `g pésrm-érnök, elnök, Ipari Parkok Egyesülete
Simai Mihály kutatóprofesszor, egyetemi tanár, szakterülete : világgazdaság, a Magyar
Tudományos Akadémia rendes tagj a
Solti László tanszékvezető , egyetemi tanár, rektor, állatorvos-tudományi doktor, a
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja
Teplán István kutatóprofesszor, c. egyetemi tanár, szakterülete : biológiailag aktív
anyagok kémiája és biológiája, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagj a
Tétényi Pál kutatóprofesszor, c. egyetemi tanár, szakterülete : fizikai kémia,
izotópkémia, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagj a
Vincze Imre fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelez ő tagja
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