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Magyarország innováció-politikájáró l

Az Országgyűlés Magyarország felemelkedésének, fenntartható fejlődésének, a társadalm i
innováció elősegítése és a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs eredmények
létrehozásának és hasznosításuk feltételei javításának, valamint hazánk védelmi és biztonság i
képességeihez szükséges fejlett technológiák alkalmazásának érdekében a következő
határozatot hozza:

1 . Annak érdekében, hogy Magyarország tudás-intenzív és innovációs tevékenységekke l
termékeihez a lehető legnagyobb hozzáadott értéket adva vegyen részt a világgazdaság
működésében a magyar társadalomnak és gazdaságnak a tudáson és az innováción alapul ó
fejlődési pályára kell állnia.

2. Mivel a fenntartható fejl ődés alapja a társadalmi innováció, ezért nélküle nincs sem modern

társadalom, sem eredményes technológiai innováció. A versenyképesség és a tartós
növekedés sem lehetséges a tudomány és az innováció nélkül .

3 . Az innováció-politika stratégiai céljai :

a) a társadalom életének korszerűvé tétele,

b) a vállalatok kutatási és fejlesztési tevékenységének bővülése, erősödése révén hazánk
versenyképességének növelése,

c) a régiók kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitásának növelése, a régiók közötti
különbségek csökkentése ,

d) a teljesítmény és a verseny elvén működő tudáspiac kialakítása,

e) nemzetközileg is elismert kutató-fejlesztő és innovációs központok, kutatóegyetemek
kialakítása, fenntartása,

fi a társadalmi innováció szakértői hátterének biztosítása ,

g) az éves kutatás-fejlesztési ráfordítás dinamikus emelése, els ősorban a vállalatok
ráfordításai növelésének eredményeként .

4. Az innováció-politika stratégiai céljainak megvalósítása érdekében biztosítani kell az állam
partnerségi együttműködését a magánszféra szereplőivel . A partnerségi együttműködés alapja
a gazdaság szereplő inek véleményén alapuló stabil és kiszámítható szabályozási és működési
feltételrendszer kialakítása.

5. Az innováció stratégiai céljainak megvalósítása érdekében biztosítani kell a hazai
kutatóhálózat európai kutatási infrastruktúrába történ ő harmonikus illeszkedését, elő kell
segíteni a nemzetközi technológia- és tudástranszfert, valamint a mobilitást .

6. Az innováció-politika végrehajtásának hozzá kell járulnia :
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a) a foglalkoztatás bővítéséhez és a foglalkoztatás szerkezetének modernizálásához és új ,

tudásigényes, magasabb hozzáadott értéket termelő munkahelyek létesítésén keresztül a

termelékenység növeléséhez ,

b) az innovatív kis- és középvállalkozások növekedési pályára állításához é s
versenyképességük növekedéséhez ,

c) a megújulni képes, rugalmas, kreatív munkaerő képzéséhez, és a kutatás-fejlesztésben
foglalkoztattak számának növeléséhez ,

d) a magyar társadalom – különösen a népesség hátrányban lévő harmada –
életminőségének és boldogulási esélyeinek javításához ,

e) az emberek testi és lelki egészségének javulásához, az élettudományok és az innovatí v
technológiákra épül ő egészségipar eredményei alapján,

g) a természeti értékek és a biológiai sokféleség megóvásához, a rendelkezésre álló
természeti és emberi erőforrásokkal történő hatékony és takarékos gazdálkodáshoz, a

klímavédelemhez, valamint a fenntarthatóság elvének érvényesítéséhez .

7. Az Országgyűlés az 1-6. pontokban foglaltak megvalósítása érdekében felkéri a Kormányt ,
hogy

a) ösztönözze a vállalkozói, a kockázatvállalási, az innovatív fejlesztési hajlandóságot ,
valamint segítse el ő a bizalmon és a kölcsönös előnyökre építő együttműködéseken, a
korrekt üzleti kapcsolatokon alapuló vállalkozói kultúra fejl ődését,

b) segítse a kutatást, fejlesztést és az innovációt befogadó és ösztönző kulturális környezet
fejlődését, ösztönözze a kutatóhelyeken a szakmai és tudományos menedzsment moder n

üzleti, vállalkozási kompetenciákkal történő megerősítését,

c) ösztönözze a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységekbe történő befektetéseket,
segítse elő az innovatív termékek és szolgáltatások hasznosítását, piacra jutását ,

d) biztosítsa a kutatás-fejlesztési támogatások pályázati rendszereinek egyszer ű és átlátható

módon történő működtetését, gondoskodjon a közfmanszírozású kutatóintézetek hatékony
működtetéséről ,

e) törekedjen az európai kutatás-fejlesztési bázisok befogadására, a nemzetközi tudományos

és technológiai együttműködési programokban történő részvételre, ugyanakkor a kedvező
hazai kutatási feltételek megteremtésével segítse elő a külföldön dolgozó magyar kutató k

hazatérését,

f) a kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységének segítése érdekében biztosítsa az
innovációs tevékenység ösztönzésével kapcsolatos tanácsadást, oktatást és képzést ,

g) a hálózati együttműködések fejlesztésével, a decentralizált innovációs programok

működtetésével segítse a régiók innovációs kapacitásainak növelését, a megfelel ő jogi és

pénzügyi feltételek megteremtésével ösztönözze a regionális tudásközpontok fejlesztését ,

fi támogassa nemzetközileg jelentős hazai kutatóközpontok létrehozását, segítse a
különböző szervezeti formában működő kutatóhelyek együttműködését ,
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g) támogassa a társadalmi és gazdasági kihívások komplex megoldásainak, valamint a
társadalomban végbemenő jelentős változások versenyképességre, növekedésre és
életminőségre gyakorolt hatásának kutatását ,

h) támogassa a nemzeti értékek, hagyományok, örökségek kutatását, valamint a z
eredmények oktatásban, művelődésben és a társadalmi-gazdasági élet egyéb területei n
történő jobb hasznosítását,

i) támogassa a társadalmi érdekeket szolgáló, közérdek ű kutatás-fejlesztési tevékenységeket,
az ország számára fontos kutatásokat, valamint a hatósági vagy más közösségi

tevékenységet megalapozó kutatásokat ,

j) biztosítsa — az Európai Unió által rendelkezésre bocsátott források felhasználásával is — a
gazdaság húzóágazataiban (infokommunikáció, élettudományok és biotechnológia ,
orvostechnikai ipar, anyagtudomány és nanotechnológia, környezeti technológiát, a z
energiatakarékosság és a megújuló energiaforrások technológiái, 17' és elektronikai ipar ,
gép- és járműipar, gyógyszeripar, vegyipar, élelmiszeripar, innovatív szolgáltatóipar) a
technológiai innovációs kapacitások kialakulását, m űködését és fejlesztését támogató
programok működtetését,

k) a természeti erőforrásokkal való takarékos bánásmódra figyelemmel, dolgozza ki a
környezetbarát rendszerek és technológiák, a tiszta, anyag- és energiatakarékos eljáráso k

támogatásának szabályozási és újszer ű finanszírozási rendszerét ;

1) indítson kutatási programot a közszektor és a társadalmi innováció kapcsolatáról ,
biztosítson szakértői hátteret a társadalmi innovációval foglalkozó szakembere k
munkájához,

m) biztosítsa az oktatási-képzési rendszer és a gazdaság igényeinek összhangját, ösztönözz e
a közép- és felsőfokú szakképzésben a gyakorlati képzés arányának és id őtartamának
növelését,

n) dolgozza ki a kutatói pályamodellt, és biztosítsa annak működtetését, célzott
programokkal ösztönözze a kutatói-fej lesztői mobilitást,

o) kétévenként jelentésben számoljon be az Országgyűlésnek az innováció-politika
megvalósulásáról, és amennyiben az innováció-politika feltételrendszerében bekövetkezet t

változások indokolják, a jelentés benyújtásával együtt tegyen javaslatokat az innováció-
politikai koncepció felülvizsgálatára .

8. Ez a határozat a közzétételének napján lép hatályba .
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Indokolás

Általános indokolás

Magyarország fenntartható fejlődésének előmozdításához, versenyképességének növeléséhez,

és biztonsági, védelmi képességeinek fejlesztéséhez elengedhetetlen, hogy a társadalom és a

gazdaság a tudáson és az innováción alapuló fejlődési pályára álljon. Ennek a pályának az

eléréséhez és megtartásához nélkülözhetetlen az innovációt ösztönz ő környezet kialakítása .

A Magyarország innováció-politikáj áról szóló országgyűlési határozat célja mindezek alapján

azoknak az elveknek és céloknak az Országgyűlés által történő meghatározása, amelyek

megfelelő irányt mutatnak a mindenkori kormányzat számára a hazai kutatás-fejlesztési és

innovációs tevékenységek előmozdításához, és amelyek viszonyítási alapként biztosítják az

egyes hazai gazdaság- és szakpolitikai intézkedések innováció-politikai célok szempontjábó l

történő vizsgálhatóságát .

A Magyarország innováció-politikájáról szóló országgy ű lési határozat alapján, a következő
másfél évtizedben Európa egyik modern, fejlett tudásalapú gazdasággal rendelkező , innovatív

és versenyképes országává válhat, amely vonzó célpontja a szellemi és anyag i

befektetéseknek, és vállalkozásbarát, innovációt ösztönző környezetben a fejlett humán és

fizikai infrastruktúrára építve, nemzetközileg versenyképes vállalatok működnek. Elérhető ,

hogy néhány szegmensben a magyar vállalatok jelenléte a nemzetközi piacon meghatároz ó

legyen, versenyelőnyük hazai K+F-re, innovációra épüljön. Az innováció-politika által

meghatározott szabályozással és intézkedésekkel a nemzeti innovációs rendszer elemei

biztosíthatják az innovációk hatékony megvalósulását az ötlettől a széles körű gazdasági

hasznosításig, annak tudatában, hogy ez a rendszer nemzeti keretekben már nem lehet zárt .

El kell érni, hogy rendelkezzünk több nemzetközileg elismert kutatóegyetemmel é s

kutatóintézettel . A regionális tudásközpontok körül kiépülhetnek a tudományos és innováció s

parkok, amelyek számos innovatív vállalkozás alapjául szolgálhatnak . Az innováció-politika

keretében meghozandó intézkedések során biztosítani kell, hogy a magyar munkaerő nagy

többségét a képzettség, a versenyképesség, személyiségét a kreativitás, a vállalkozói szellem,

a csapatmunkára és együttműködésre való készség és az egész életen át tartó tanulás

jellemezze.

A jelenlegi magyar társadalmi, gazdasági környezetben ugyanakkor számos kihívással kel l

szembenézni ahhoz, hogy az országgyűlési határozatban foglalt célok megvalósuljanak.

Magyarországon ma kevés a high-cech vállalkozás, kevés a globális piacon versenyképe s

termék és szolgáltatás . Alacsony szintű a nemzeti K+F ráfordítás (a GDP 0,9 %-a) és eze n

belül a vállalati K+F ráfordítás (49 %). Nem megfelelő a K+F stratégiai együttműködés és a

K+F eredmények gyakorlati hasznosítása, a természettudományos és műszaki szakemberek

száma alacsony (az EU-15 átlag 1/3-a), alacsony a szabadalmi aktivitás (USPTO-nál az EU -

15 átlag 9%-a, EPO-nál 12%-a), valamint a társadalom megújulási képessége .
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A kihívásokra adandó megfelel ő válaszok megtalálását tovább nehezíti, hogy ninc s

konszenzuson alapuló, legalább húsz évre szóló megállapodás az innováció-politikáról . A

2010-ben hivatalba lépett kormány láthatóan figyelmen kívül hagyja a 2007-ben elfogadot t

középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia elveit és célkit űzéseit.

Ennek köszönhetően a hazai innovációs rendszer ma egyre csökken ő hatékonyságot mutat .

Tovább súlyosbítja a hazai kutatás-fejlesztés és innováció helyzetét, hogy a kormány sem

szavakban, sem tettekben nem innováció-barát . A magyar kormány innováció érzékenysége

úgy aránylik az európai átlaghoz, mint az uniós elnökség átvételekor, a magyar és a belga

kormányfő i beszédekben az innováció említésének száma (0 :3). A kormány eddigi innováció-

politikai lépései a K+F+I támogatások radikális csökkentésében, pályázatok

felfüggesztésében, kifizetések visszatartásában, 2010 . évben 16 Mrd Ft, 2011-ben 9 Mrd F t

költségvetési támogatás zárolásában, a szervezeti rendszer lassú és átgondolatla n

átalakításában foglalhatók össze . Az innovációs tevékenységeket támogató források

csökkentése, zárolása ugyanakkor nemcsak a zárolás időtartamára van káros hatással, hanem

évekre visszaveti a fejl ődést az innovációs területeken .

A fentebb ismertetett, kormányzati működésben jelentkező problémák ugyanakkor

megszüntethetők, és a jövendő kormányok számára elkerülhetők lehetnek, ha az Országgyűlés

a Magyarország innováció-politikáj áról szóló határozatban történő célmeghatározásokkal é s

alapelv-kijelölésekkel segítséget nyújt a kormánynak Magyarország és társadalm a

modernizálásának, gazdaságának növekedése és a lakosság életmin őségének emelése

érdekében .

Részletes indokolás

Á preambulumhoz:

A határozat preambuluma rögzíti azokat a szempontokat, amelyek érdekében szükséges a z

Országgyűlés döntése Magyarország innováció-politikáj áról . A preambulum ennek

megfelelően nevesíti, hogy az Országgyű lés Magyarország felemelkedésének, fenntartható

fejlődésének, a társadalmi innováció elősegítése és a kutatás-fejlesztési és technológia i

innovációs eredmények létrehozásának és hasznosításuk feltételei javításának, valamint

hazánk védelmi és biztonsági képességeihez szükséges fejlett technológiák alkalmazásának

érdekében alkotja meg a határozatot .

Az 1-2. ponthoz:

A határozat 1-2 . pontjai rögzítik azokat az alapvetéseket, alapvető elveket, amelyeket az

Országgyűlés az innováció-politika megalkotása során kiindulópontként nevesít . Az

Országgyűlés így rögzíti, hogy a magyar társadalomnak és gazdaságnak a tudáson és a z

innováción alapuló fejlődési pályára kell állnia annak érdekében, hogy Magyarország tudás-
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intenzív és innovációs tevékenységekkel termékeihez a lehető legnagyobb hozzáadott értéke t

adva vegyen részt a világgazdaság működésében. Ugyancsak rögzíteni szükséges, hogy a

fenntartható fejlődés alapja a társadalmi innováció, ezért nélküle nincs sem modern

társadalom, sem eredményes technológiai innováció . A versenyképesség növeléséhez és a

tartós növekedéshez pedig elengedhetetlen a tudomány és az innováció .

A 3. ponthoz:

A határozat 3 . pontja rögzíti az innováció-politika stratégiai célkit űzéseit. A határozat 3 .

pontja így stratégiai célként nevesíti a következőket: a társadalom életének korszer űvé tételét ;

a vállalatok kutatási és fejlesztési tevékenységének b ővülése, erősödése révén hazánk

versenyképességének növelését ; a régiók kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitásána k

növelését, a régiók közötti különbségek csökkentését ; a teljesítmény és a verseny elvén

működő tudáspiac kialakítását; nemzetközileg is elismert kutató-fejlesztő és innovációs

központok, kutatóegyetemek kialakítását, fenntartását ; a társadalmi innováció szakértői

hátterének biztosítását; az éves kutatás-fejlesztési ráfordítás dinamikus emelését, elsősorban a

vállalatok ráfordításai növelésének eredményeként .

A 4-5. ponthoz :

A határozat 4-5 . pontjai rögzítik az innováció-politika stratégiai céljainak sikere s

megvalósításához szükséges feltételeket, elveket . Ennek keretében a határozat rögzíti, hogy a z

innováció stratégiai céljainak megvalósítása érdekében biztosítani kell az állam partnerség i

együttműködését a magánszféra szerepl ő ivel . A partnerségi együttműködés alapját a gazdaság

szereplőinek véleményén alapuló stabil és kiszámítható szabályozási és működési

feltételrendszer kialakításának kell képeznie, továbbá biztosítani kell a hazai kutatóhálóza t

európai kutatási infrastruktúrába történő harmonikus illeszkedését, és el ő kell segíteni a

nemzetközi technológia- és tudástranszfert és mobilitást .

A 6. ponthoz:

A határozat 6 . pontja rögzíti azokat a várt eredményeket, amelyek az innováció-politika

sikeres végrehajtásából származhatnak. A határozat alapján tehát az innováció-politik a

végrehajtása akkor sikeres, ha az érdemben hozzájárul a következőkhöz: a foglalkoztatás

bővítéséhez és a foglalkoztatás szerkezetének modernizálásához és új, tudásigényes ,

magasabb hozzáadott értéket termel ő munkahelyek létesítésén keresztül a termelékenység

növeléséhez; az innovatív kis- és középvállalkozások növekedési pályára állításához é s

versenyképességük növekedéséhez; a megújulni képes, rugalmas, kreatív munkaer ő
képzéséhez, és a kutatás-fejlesztésben foglalkoztattak számának növeléséhez ; a magyar

társadalom — különösen a népesség hátrányban lévő harmada — életminőségének é s

boldogulási esélyeinek javításához; az emberek testi és lelki egészségének javulásához, a z

élettudományok és az innovatív technológiákra épülő egészségipar eredményei alapján; a

természeti értékek és a biológiai sokféleség megóvásához, a rendelkezésre álló természeti é s
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emberi erőforrásokkal történő hatékony és takarékos gazdálkodáshoz, a klímavédelemhez,

valamint a fenntarthatóság elvének érvényesítéséhez .

A 7. ponthoz :

A határozati javaslat 7 . pontja a mindenkori kormányzat részére tartalmaz feladat-

meghatározásokat az innováció-politika sikeres megvalósítása érdekében. Ennek keretében az

innováció-politika végrehajtásával kapcsolatban végzett feladatok állásával kapcsolatban a z

Országgyűlés arra is felkéri a kormányt, hogy legalább kétévente számoljon be az

Országgyűlésnek az ínnováció-politika célkitűzései megvalósulásának állásáról, és a tovább i

feladatokról .

A 8. ponthoz:

A határozat 8 . pontja az országgy ű lési határozat hatálybalépésére vonatkozó rendelkezés t

tartalmaz .

Budapest, 2011 . április 7 .

. ekeres Imre

országgyűlési képviselő

MSZP
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Képviselői önálló indítvány
Határozati javaslat kezdeményezés e

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 85. ' (2) bekezdés d) pontja alapján valamint a Házszabály 87. ' (2)
bekezdése alapján mellékelten az alábbi

országgyűlési határozati javaslatot

nyújtjuk be a Tisztelt Országgyűléshez.

Budapest, 2011 . április 7 .

esztő :

Mesterhad Attila

	

D . Szekeres Imre

, o "d°gyűlési képviselő
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