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Országgyű lési határozati javasla t

Dr. Kövér László úrna k
az Országgyű lés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 28. § (4) bekezdése alapján az

alábbi országgyű lési határozati javaslatot terjesztjük elő :

az Országgyűlés	 /2012. ( ) OGY határozata

a Magyar Műszaki Értelmiség Napjáró l

1 .) Magyarország Országgyűlése - a magasan képzett műszaki értelmiségnek a magyar

nemzetgazdaságban betöltött szerepe és megbecsülése érdekében - felismerve és tudva azt ,

hogy a hazai gazdaság versenyképességének a feltétele az innováció fejlettsége és a mögött e

álló műszaki-természettudományos tudás Bánki Donát korszakalkotó mérnök-feltalál ó

születésnapját, június 6-át a Magyar Műszaki Értelmiség Napjává nyilvánítja .
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2.) Az Országgyűlés felhívja az oktatási intézményeket, a m űszaki fejlesztésben

tevékenykedő gazdasági szervezeteket, továbbá a nemzeti fejlesztést szolgáló államigazgatás i

intézményeket, és civil szervezeteket, hogy június 6-án minden évben, méltó keretek között

emlékezzenek meg a Magyar Műszaki Értelmiség Napjáról, továbbá segítsék és méltassák a

kiemelkedő teljesítményt nyújtó műszaki szakembereket.

3 . Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba .

Budapest, 2012. július 9 .
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Lezsák Sándor

Fidesz — Magyar Polgári Szövetség

Dr. Latorcai Jáno s

Kereszténydemokrata Néppár t

Balczó Zoltán

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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Indokolás

A gazdaságtörténeti tapasztalatok egyértelm űen igazolják, hogy a gazdasági fejlődés

motorja a műszaki tudás fejletsége, illetve a gazdaság innovációs képessége . Ennek a fejlődést

szolgáló erőnek a feltétele az itthon foglalkoztatott műszaki értelmiség létszáma, továbbá

megfelelő ismeretszintje .

Magyarországnak a fejlett országokhoz történő felzárkóztatását csak a műszaki tudást

szolgáló oktatási formák kiterjesztésével, illetve a magasan képzett m űszaki értelmiség haza i

foglakoztatásnak a biztosításával lehet megvalósítani .

A versenyképes tudással rendelkező mérnökök alkotásaik révén az erős nemzetköz i

versenyben is garantálják Magyarország megfelelő helyét a világ korszerű termékeinek a

gyártásában, és ezáltal hozzájárulnak egész iparágazatok fennmaradásához, és az ebhez

tartozó munkahelyek megőrzéséhez.

Az Országgyű lés Bánki Donát mérnök-géniusz születésnapját, június 6-át a Magyar

Műszaki Értelmiség Napjának nyilvánítja, és ily módon államilag szervezett kereteket biztosí t

a munkaadóknak a műszaki értelmiség megkülönböztetett figyelmére és megbecsülésére .
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