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MEGNYITÓ
Dr. Szabó Gábor, elnök, Magyar Innovációs Szövetség
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy megnyissam a
közgyűlésünket, és mindnyájunk nevében nagy tisztelettel
köszöntsem miniszter urat, aki elfogadta a meghívásunkat és az
Innovációs Szövetség közgyűlésén a szokásos szakmai
programhoz tartozó előadást meg fogja tartani. A kiküldött
napirend szerint javaslom, hogy haladjunk. Néhány apró technikai
lépést fogunk végrehajtani, amit még az előadás előtt, ahogy
szoktuk, megteszünk. Az egyik ilyen kérdés rögtön, a napirend
elfogadása. Javaslom, hogy az írásban kiküldött napirend szerint
tartsuk a közgyűlésünket. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek
észrevétele, megjegyzése? Ha nincs, akkor kérem, hogy a
szavazati jogú tagok a szavazólapjukkal szavazzák meg a
napirendet!
Köszönöm, ez látható
többségnek
tűnik.
Ellenszavazat volt-e? Tartózkodás? Nem, köszönöm szépen.
A következőben a mandátumvizsgáló-bizottság tagjaira teszek
javaslatot. Kérem, hogy bízzuk meg mandátumvizsgáló-bizottsági
tagsággal Antos Lászlót, Siposs Istvánt és Harangozó Istvánt.
Van-e valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele? Ha nincs, akkor
kérem a szavazást! Köszönöm. Ellenszavazat? Tartózkodás?
Nincs. A következő ilyen, technikai jellegű lépésünk, hogy a
jegyzőkönyv hitelesítőinket is meg kell választani. Javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek Garay Tóth
János és Mondovics János kollégáinkat. Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban
észrevétele? Ha nincs, akkor kérem, szavazzunk. Köszönöm szépen. Ellenszavazat? Nem volt.
Tartózkodás? Nem volt. Ismét csak egyhangú volt a szavazás eredménye.
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A M AGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 2013. ÉVI MÉDIA DÍJÁNAK ÁTADÁSA
Nagyon örülünk annak, hogy a miniszter úr
jelenlétében tudjuk megtenni a szokásos ünnepi
lépésünket, ugye a Magyar Innovációs
Szövetségnek van Média Díja. A Média Díj
átadása következik. A díjazottunk, Halaska
Gábor kollégánk, aki elsősorban a start-up
vállalkozások, illetve a start-up ökoszisztéma
tárgykörében írt cikkeivel tett sokat az utóbbi
időben az innováció népszerűsítéséért. Kérem,
hogy fáradjon ki a díjának átvételére!
Halaska Gábor, rovatvezető szerkesztő,
Figyelő
Köszönöm
szépen.
Köszönöm
szépen.
Mindenkinek nagyon köszönöm, és a Figyelő
Hetilapot emelném ki, amelynek a berkein belül
erre lehetőségünk van, kutatás-fejlesztési és
start-up, illetve informatikai rovatunk is van a lapon belül. Úgyhogy köszönöm!

A M AGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ ÉRTÉKELÉS SZÓBELI
KIEGÉSZÍTÉSE

Dr. Szabó Gábor, elnök, Magyar Innovációs Szövetség
És akkor a kiküldött napirend szerint, Greiner István, általános elnökhelyettest kérem meg, hogy
néhány szóban tegye meg kiegészítését a 2013-as évi tevékenységről szóló értékeléshez. Parancsolj,
István!
Dr. Greiner István, általános elnökhelyettes, Magyar Innovációs Szövetség
Tisztelt Miniszter Úr, Elnök Úr! Kedves Jelenlévők! Tisztelt Küldött Közgyűlés! Igyekszem nagyon
rövid lenni. Egyrészt azért, mert kaptak egy részletes jelentést az előző évi tevékenységről, másrészt
azért mert mindenkinek az ideje drága. Feltehetően Miniszter Úré a legdrágább. Úgyhogy átpörgök a
legtöbb ismert tényen a diákon, és inkább csak kiemelek néhány olyan dolgot, amit fontosnak tartok,
elsősorban abból a szempontból, hogy áthúzódik a 2014-es évre, és talán meghatározza a Szövetség
ez évi, és rövidtávon, talán több évi munkáját is.
Először is néhány mondat arról, hogy mik a fő tevékenységeink. Mindenki tudja, de azért elevenítsük
fel, hogy 1990. decembere óta két fő csoportban zajlik a tevékenység. Az egyik, a műszaki,
technológiai innováció érdekképviselete, érdekérvényesítés egy nagyon fontos szegmens. A másik
pedig az innováció élénkítése, népszerűsítése és a tehetséggondozás. Tagintézményeink száma 319,
picit nőtt az elmúlt évhez képest. Természetesen a korábbi évek gyakorlatának következetes
folytatása a jellemző 2013-ra is, habár egy kis iránymódosulás volt, erre majd ki fogok térni. 18
alkalommal adtunk ki véleményt vagy állásfoglalást. Négy alkalommal kiforrott, konkrét válaszokat
kaptunk, tehát kvázi párbeszéd alakult ki a javaslatok tevői és a MISZ között, és ennek egy látványos
eredménye is volt: a Nemzeti Innovációs Hivatallal egy közös sajtóközleményt adtunk ki az egyik
ügyben.
18 szakmai rendezvényen vettünk részt, tartottunk előadásokat, illetve nyilvános vitákba
bonyolódtunk. Médiában 574-szer szerepeltünk, az szintén nagyon fontos, hogy a Szövetség
megmutassa magát, megmutassa azt, hogy mit gondol, és hogy mit szeretne. Elindult egy új formáció,
amit én nagyon fontosnak tartok, akik ismernek, tudják, hogy az iparjogvédelem a szívem egyik
csücske. Ebben a formációban iparjogvédelmi, azaz Intellectual Property Jogi Klinikát hoztunk létre
start-upoknak, ez a munka tavaly ősszel indult. Nos, ez például át fog nyúlni, átnyúlik 2014-re is.
Ami a Szövetség belső életében fordulat volt 2013-ban, és talán sokan tudják, az az, hogy a tagozatok
átalakultak, kicsit megmozdultak, kicsit élénkebbek lettek. Logisztikai Tagozat alakult, nagyon
fontosnak tartjuk. A K+F tagozat pedig újjáalakult. Ha szabad így mondanom, vérátömlesztést kapott a

4

tagozat. Új koncepcióval indult el, és ezt nagyon fontosnak tartom, különösen annak függvényében,
hogy a következő időszakban a kutatás-fejlesztési és innovációs pénzeknek a felhasználására
valószínűleg nagyobb lehetőség lesz, hiszen ilyen adatokat kaptunk, mint az elmúlt időszakban.
Végül, de nem utolsó sorban, hadd említsem meg a Start-up Kultúra Közösséget, amelyik már 2014ben alakult, de az előkészítő munka már tavaly megindult. Ez szintén egy nagyon fontos
kezdeményezés, és én azt gondolom, hogy összhangban van azzal a kormányzati irányvonallal,
amelyekről olyan sokat hallottunk az elmúlt időszakban.
A regionális képviseletekre szeretném egy pillanatra fordítani az Önök figyelmét. Egy nagyon fontos
szabály van nálunk, nem tudom, mindenki tisztában van-e azzal, hogy a regionális képviseletek
szabadon gazdálkodhatnak azzal a tagdíj mennyiséggel, amely az adott régióból folyt be. Nem,
központi elvonás nincsen, ők maguk döntenek annak a felhasználásáról. Talán ennek is köszönhető,
hogy rendkívül élénk regionális életet tudtunk produkálni 2013-ban is. Azt szoktam mondani, hogy a
hátukon viszik a regionális igazgatók az akciókat, és, amit nagyon fontosnak tartok, beérkeznek a
vélemények, a regionális vélemények az ország különböző pontjairól is. Így tehát nem Budapest
centrikus a Szövetség Elnökségének bármilyen véleménye, amit kialakítunk.
Talán a legtöbbször az innováció
népszerűsítése,
és
tehetséggondozás kapcsán vagyunk jelen a
médiában és a sajtóban. Nagyon
fontosnak tartjuk a tavalyi, 22. Ifjúsági
Tudományos
és
Innovációs
Tehetségkutató Versenyt, itt 101
pályázat volt, amiből 10 végül is
díjazott lett. Meg kell említenem a
nemzetközi ifjúsági versenyeket is,
ahová a díjazott fiatalok el tudnak
jutni. Ilyen 6 volt a tavalyi évben. Idén
is elmondhatom azt, amit el szoktunk
mondani mindig, hogy a Nobel-díj
átadása előtti 1 hétre, és a Nobel-díj
átadására is egy fiatalt, egy sikeres
fiatalt ki tudtunk küldeni. Azt
gondolom, hogy az Ő életükben, akik ezen már részt vettek, illetve aki most kint volt, ez egy rendkívül
fontos momentum és talán meghatározó is.
A következő kiemelendő, az a „Meet the scientist” programsorozat, amely a középiskolákban zajlik. A
tudósokkal, akik Fulbright ösztöndíjjal az Amerikai Egyesült Államokban voltak, a fiatalok tudnak
személyesen találkozni, meghallgatják az előadásaikat, kérdéseket tehetnek föl, és szórakozva,
élvezetesen kerülnek közelebb magához a kutatás-fejlesztéshez, magához a műszaki
tudományokhoz. Egy mondat a Fulbright ösztöndíjról, nagyon fontos, talán nem mindenki tudja, hogy
a Fulbright ösztöndíj azon az elven működik, hogy amikor letelik az ösztöndíj, akkor köteles a
kedvezményezett visszatérni a hazájába. Tehát a fiatalok kimennek, természetesen ezek már nem
gimnazisták, hanem ezek már végzett emberek, kimennek Fulbright ösztöndíjjal 6 hónapra Amerikába.
Ott beépülnek egy kutató szervezetbe, és utána visszajőve hasznosítják a tudást hazájukban,
esetünkben Magyarországon. Ilyen értelemben az Innovációs Szövetség nagyon büszke arra, hogy
ezt a „Meet the scientist” sorozatot támogathatja.
Végül egy cikkre szeretném fölhívni a figyelmet, vagy legalább is említenék belőle. A Napi Gazdaság
május 7-i számában Sebastian Buckup volt egy olyan vitaindító cikknek a szerzője, amelyik azt
latolgatta, hogy tulajdonképpen a gazdasági fellendülés tükrében hol tartunk most. Milyen mértékű
innováció lehetséges egyáltalán? Milyen innovációs lehetőségek vannak? Szükség van-e egyáltalán,
van-e lehetőség az innovációra? Válaszként ellentétes véleményeket hozott elő. Az egyik ilyen, ami
megragadta a figyelmemet, úgy szól, hogy: „A világ visszatér abba a korba, amikor a növekedés nem
intenzív  vagyis nem a technológiai fejlődés a fő húzóereje , hanem extenzív, azaz legfeljebb a több
vagy jobb munka, tőke és forrás húzza.” Érdekes, hogy pont itt mondom ugye, ezen a közgyűlésen.
Ami az eszembe jutott, az Amerikai Szabadalmi Hivatalnak az elnöke, egy régebbi elnöke mondta a
XIX. század vége felé  Bendzsel Miklós, elnök úr itt van, láttam , nem tudom, pontosan fogom-e az
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amerikai urat idézni, de talán az üzenete az egyértelmű. Ő az mondta, hogy: „Mindent feltaláltak már,
amit lehetséges és érdemes.” A XIX. század végén! Ugye látjuk, hogy most hol tartunk? Úgyhogy én
azt gondolom, hogy ne higgyük, hogy az intenzív időszaknak vége van. Igen is mi, a Magyar
Innovációs Szövetségnél azt gondoljuk, hogy az intenzív időszak zajlik, sőt lehet, még csak most
kezdődik. Mi bízunk az innovációban. És a Magyar Innovációs Szövetség amiben hisz, ami a
jövőképe, azért tenni is fog és dolgozni is fog a jövőben is. Köszönöm szépen.
Dr. Szabó Gábor, elnök, Magyar Innovációs Szövetség
Köszönöm szépen. És akkor most külön tisztelettel felkérem miniszter urat, hogy legyen szíves
megtartani szakmai előadását.

INNOVÁCIÓ A MAGYAR GAZDASÁGBAN
Varga Mihály, miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium
Tisztelt Elnök Úr! Hölgyeim és Uraim!
Tisztelettel köszöntöm én is a Szövetség tagjait. Elnök úr
egy kicsit magasra tette a mércét, hogy szakmai előadásra
kért föl. Nem venném magamnak a bátorságot, hogy ennyi
szakember jelenlétében az innovációról szakmai előadást
tartsak Önöknek.
Engedjék meg, hogy inkább arról beszéljek, milyen
feladatok, fejlesztések, lehetőségek előtt állunk a következő
2014-2018-g tartó időszakban. Teszem ezt annak jegyében,
hogy nyilván Önök is tudják ügyvivő kormány van jelenleg
hazánkban, tehát egyelőre nincs hivatalosan megválasztott
tárcavezető sem. Miniszterelnök már van, miniszterek még
hivatalosan nincsenek. Természetesen lesznek strukturális
változások, módosulások a kormány, az államigazgatás
szerkezetében, de nyilván ennél fontosabb, hogy kijelöljük
azokat a fejlesztéspolitikai irányokat, amelyek a következő
éveket meghatározzák.
Köszöntöm körünkben az Innovációs Hivatal elnökét, Spaller
Endre urat is. Ez a hivatal is az egyik fontos eleme lesz
annak a fejlesztési iránynak, amelyről gondolkodunk, és
amelyről beszélni fogok.
Miniszterként mindig is törekedtem és törekedni fogok arra,
hogy az ágazati érdekképviseletekkel, szövetségekkel párbeszédet folytassunk, és jó munkakapcsolat
alakuljon ki közöttünk. Nincs nálunk a bölcsek köve a Minisztériumban sem. Nyitottak vagyunk azokra
az elképzelésekre, amelyeket a szakma, a szakmai képviseletek fogalmaznak meg. Az Innovációs
Szövetség fontos partnerünk, számítunk az Önök véleményére és álláspontjára.
Elöljáróban beszélnék a gazdaság helyzetéről, az utóbbi időkben tett lépéseinkről és arról, milyen
folyamatokat látunk szükségesnek az innováció-kutatás-fejlesztés területén, milyen megnyíló
lehetőségeink vannak.
Talán nem haszontalan, hogy két olyan példát idézzek föl ehhez a kiindulóponthoz, ahol a
lehetőségeinkhez képest rosszabbul tudtunk élni az adottságainkkal.
Az egyik ilyen, bizonyára sokak számára ismert példa Irinyi János esete. Irinyi János a Bécsi
Politechnikum hallgatója volt 1830-as években. Ő találta föl a foszforos gyújtót, vagyis a gyufát.
Eleinte Ő is úgy tekintett erre a találmányra, mint egy semmiségre, nem kívánt ezzel ipar szinten
foglalkozni. Aztán az egyik kollégiumi szobatársa hívta föl arra a figyelmét, hogy a találmányt
regisztráltatni kellene. Akkor még privilégiumnak hívták a szabadalmat, amit lényegében be kellett
volna jegyeztetni. De Irinyi büszke magyar ember volt, aki azt mondta, hogy Magyarországon még
nincs ilyen privilégium csak Ausztriában, ezért Ő Ausztriában nem fogja bejegyeztetni a gyufát. A
találmánynak híre ment és végül egy bécsi magyar kereskedő kezdte el gyártani a foszforos gyújtót.
Irinyi meglepve látta, hogy a Zündholzlich-t egyre népszerűbb, Budapesten is milyen sokan
használják, és milyen nagy népszerűségre tett szert. A történet szomorú vége, hogy Irinyi szegény
emberként halt meg, halála előtt nem sokkal még a birtokát is elárverezték az adósságai miatt.
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Ez a példa is jól mutatja, hogy van egy jó lehetőség, egy jó találmány, de a történet vége még sem
happy end. Bár az, hogy a találmány él és virul, tehát használjuk a gyufát még a mai napig,
mindenképpen pozitív dolog.
Ugyanilyen példa sajnos a Rubik-kocka feltalálása. Ez is egy olyan találmány volt, amelyet nem
tudtunk teljesen kiaknázni. Annyit talán elértünk, hogy a Rubik-kockát és a Made in Hungary feliratot
sok helyen összekötik egymással, tehát a védjegyet Magyarországhoz kötik. De jól tudjuk, hogy ma
már egy angol cég a Rubik védjegynek és a kocka jogainak a tulajdonosa. A Rubik kocka esetéből is
jól látszik, hogy itt is sokkal több lehetőségünk lett volna, sokkal gazdagabbá tehette volna az országot
és magát a feltalálót is, hogyha jobban sáfárkodunk az értékeinkkel.
Ezekkel a példákkal csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy a gazdasági eredményhez nem elég
a tudás, nem elég az ötlet és a szorgalom, ennél többre van szükség. A többhöz olyan társak
kellenek, akik képesek az ötletben, a találmányban, a tudásban meglévő értéket kiaknázni,
hasznosítani. Eljuttatni a folyamatot a gyártásig, a hasznosításig. Elérni, hogy meghozzák a
megérdemelt hasznot a fejlesztőiknek a magyar egyetemeknek, vállalatoknak, s nem utolsó sorban az
országnak.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ahhoz, hogy a hazai kutatás-fejlesztés eredményei valóban elérjék a piacokat, mindenekelőtt jól
működő, a globális értéklánchoz csatlakozni tudó gazdasági szektorra van szükségünk. Fontosnak
tartom, hogy az elmúlt évek munkájában arra törekedtünk, hogy ez a gazdasági szerkezet létrejöjjön a
magyar gazdaságban, és lehetőség szerint egyre inkább képesek legyünk a szükséges fejlesztéseket
véghezvinni.
A gazdasági növekedés beindult, ami igen jónak mondható eredmény ahhoz képest, hogy 2008 és
2014 között a magyar gazdaságpolitikának elsősorban a válságkezelésre és a gazdaság átalakítására
kellett koncentrálnia. Tehát nem az volt a legfontosabb célunk, bár törekedtünk rá, hogy az innovációkutatás-fejlesztés megújítása megtörténjen, hanem egész egyszerűen, amikor égett a ház, akkor tüzet
oltottunk. Amikor tehát válság van, amikor azt látjuk, hogy a gazdaság teljesítménye visszaesik, a
jövedelmek csökkenek, a gazdaság egészének teljesítménye zsugorodik, akkor arra kellett
koncentrálnunk, hogy az ezekből fakadó veszélyeket elhárítsuk.
Mára nyugodtan mondhatom, hogy ez a gazdasági szerkezetváltás olyan eredményes volt, hogy a
magyar gazdaság kezdi visszanyerni a vitalitását. Kezdi elérni azt a szintet, amire a válság előtti
időszakban képes volt. Persze tudom én is, hogy ez még nem elegendő ahhoz, hogy a felzárkózás is
megtörténjen, utolérjük a versenytársainkat, vagy éppen utolérjük az általunk kívánatosnak tekintett
uniós szintet, de alkalmas lehet arra, hogy ezt a növekedést tartóssá, és dinamikusabbá tudjuk tenni.
A KSH legutóbbi adata szerint az első negyedévben 3,5% volt a gazdaság növekedése. Ez jóval
meghaladta a várakozásokat. Mielőtt azt mondanák, hogy volt már ennél több is, ami kétségkívül így
van, érdemes megnézni a 28 uniós tagország gazdasági növekedési adatait is. Azt látjuk, hogy
Magyarország az említett eredménnyel a 28 tagországból a 3. helyen van. Románia és Lengyelország
előz meg bennünket. A válság utáni években ilyen mértékű növekedéssel minden ország kiegyezne.
Magyarországon reményt látunk arra, hogy ez a helyzet tovább javuljon, de már a dobogós helynek is
jó híre, jó visszhangja van. Tudom, hogy önmagában a kormány nem teremthet gazdasági
növekedést, új, tisztes megélhetést nyújtó munkahelyeket és jólétet, erre leginkább azok az innovatív
fejlesztéseket széleskörűen alkalmazó termelő ágazatok képesek, amelyeket ösztönözni, növelni
szeretnénk a következő időszakban.
Az a kormány feladata, hogy olyan megbízható gazdasági környezetet és támogatáspolitikát alakítson
ki, amelyben a termelő vállalatok az innovációkat sikerrel alkalmazhatják. Olyan környezet kialakítása
a cél, amelyben ez az adaptáció minél gyorsabban, minél piacbarátabb módon megtörténhet.
Az eddigi visszajelzések azt támasztják alá, hogy az elmúlt években ebben a kérdésben sikerült
elérnünk némi elmozdulást. De még mindig messze vagyunk attól, hogy a fejlett országokhoz hasonló
gyorsasággal és beillesztési képességgel forduljunk az innovációk felé. Örömteli tény számomra, hogy
a külföldi cégek visszajelzései egyre kedvezőbbek ezen a területen.
Néhány héttel ezelőtt a Német Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén vettem részt. A Kamara
minden évben kb. 200 külföldi vállalatot megkérdezve készít egy felmérést arról, hogy hogyan látják a
magyar gazdaság helyzetét. Ezt a felmérést nemcsak nálunk, hanem Szlovákiában,
Lengyelországban, máshol is elkészítik, és igen tanulságos megállapítások vonhatóak le belőle.
Ennek a felmérésnek az eredményei rendkívül kedvezően változtak az elmúlt hónapokban. Eszerint, a
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nálunk működő külföldi vállalatok körében növekedett azoknak az aránya, amelyek valamilyen
beruházást terveznek, további fejlesztésre készülnek. Jelentős arányban, egyharmadukra nőtt azok
száma, akik foglalkoztatás bővítést terveznek a következő időszakban. És nőtt azoknak a cégeknek
az aránya is, amelynek vezetői azt mondják, hogy újra Magyarországon fektetnének be, ruháznának
be. Körülbelül a cégek ¾-e mondja azt, hogy ugyanígy hozná meg a döntését, mint a korábbi
időszakban. Ez a felmérés, azt is visszaigazolta, hogy egyre kedvezőbb a magyar partnervállalatok
megítélése.
A külföldi cégek vezetői tehát azt mondják, hogy a magyar gazdasági háttér egyre kedvezőbb, egyre
rugalmasabb és egyre inkább képes alkalmazkodni az európai vagy a világpiaci elvárásokhoz. Az
elmúlt években azt a célt tűztük ki, hogy Magyarország egyfajta termelési központtá váljon a régióban.
Ma már az a célunk, hogy termelési és innovációs központtá is váljunk. Hazánk rendelkezik azokkal a
kapacitásokkal és lehetőségekkel, hogy az innováció területén is központi szerepet töltsünk be.
Mire van szükség ehhez a gazdaságpolitika részéről? Két olyan célkitűzésre, amely a 2014 utáni
időszakot kell, hogy jellemezze. Egyrészt szeretnénk a stabilitást fenntartani, tehát el kívánjuk érni,
hogy az a fajta hektikusság, az a fajta hullámzás, ami a magyar gazdaság teljesítményét jellemzi,
csökkenjen. Stabilabbá váljon a szerkezet. Ehhez persze hozzátartozik a költségvetés, az
államadósság és az államháztartás helyzete és stabilitása.
A másik, hogy a megindult gazdasági növekedést élénkíteni tudjuk a következő időszakban. Ennek a
két feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy az innováció világához is úgy forduljunk, amely segítő,
ösztönző, ami a megszülető fejlesztéseket támogatni tudja.
Ebből a szempontból a következő években kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a hazai vállalatok
lehetőségeinek a bővítésére. Azt kívánjuk elérni, hogy a vállalataink, az értékteremtő munka és
innováció eredményeinek hasznosításával, minél magasabb hozzáadott értékű termékekkel
jelenhessenek meg a hazai és a nemzetközi piacokon.
Ennek a környezetnek a kialakítása érdekében szeretném a következőket hangsúlyozni, azzal a
zárójeles megjegyzéssel, hogy mindez természetesen a kormány programjának az elkészítésétől, a
kormány minisztereinek hivatalba lépésétől függ. De vannak már olyan folyamatok, vannak olyan
munkák, amelyeken a minisztérium dolgozik. Hadd szóljak ezekről is néhány mondatot. Egyrészt
szeretnénk meghagyni azokat az adókedvezményeket, amelyek 2010 és 2014 között léptek életbe.
Ezen a területen tehát a végrehajtott változásokat nem akarjuk módosítani. Azt kívánjuk inkább majd
ösztönözni, hogy ha a költségvetési mozgástér erre lehetőséget ad, hogy ezeknek az adóknak a
szintje csökkenjen.
Szeretnénk azt a munkát is folytatni, ami az adminisztrációs terheknek a csökkentésével járhat együtt.
Több deregulációs hullámot kezdtünk el. Ezek részleges sikereket hoztak is. Ma például egy
vállalkozás bejegyzése már jóval gyorsabb, az állami bürokrácia kevesebb ellenállásába ütközik, mint
korábban. De még ezzel sem vagyunk elégedettek, szeretnénk, hogy ha ez még gyorsabban menne.
Azokon a különböző nemzetközi felméréseken, amelyek azt mutatják, vagy azt jelzik vissza, hogy
mennyire piacbarát, mennyire vállalkozásbarát egy gazdasági környezet, ott nagyrészt azon szoktunk
elbukni, hogy a bürokrácia, az állami szolgáltatások nem piacképesek. Ezeken mindenképpen
szeretnénk majd még változtatni.
A finanszírozási lehetőségeken szintén szeretnénk javítani. Az elmúlt években, azt tudtuk elérni, hogy
a visszaszorult, vagy visszahúzódott banki finanszírozás helyett, jelenjenek meg olyan állami
szereplők, amelyek ki tudják váltani ezt a finanszírozást.
Ezért indítottuk el a Magyar Fejlesztési Bankban és az EXIM Bankban a hitelbővítő programokat.
Örülünk, hogy a programok népszerűek, melyekhez csatlakozott a Jegybank is. A Jegybank is
növekedés ösztönző programot, és hitelbővítést indított el a rendszerben. Tudjuk, hogy ez csak
átmenetileg lehet megoldás, ezért törekszünk arra, hogy ezek a lehetőségek, ezek a támogatások
megvalósuljanak és fennálljanak.
Abban bízunk, hogy az élénkülő gazdaság újra vissza tudja hozni a kereskedelmi banki hitelezési
kedvet is. Ennek érdekében nyilván készülünk olyan szabálymódosításokra, amelyek ösztönzik a
bankokat a hitelezés bővítésére. Hadd emeljek ki néhány olyan lépést, amelyet a gazdasági
növekedés érdekében kívánunk tenni. Egyrészt szükségünk van egy olyan iparstratégiára, amely a
mostani, kicsit, egyoldalú, járműipartól való függésünket csökkenti. Nézzünk egy picit a számok mögé!
A magyar gazdaság növekedését ma elsősorban az export, azon belül a járműipar húzza. Ehhez
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szerencsére az elmúlt hónapokban felzárkózott a belső kereslet növekedése, tehát a fogyasztás, a
kiskereskedelmi forgalom bővülése. Most már két lábra állt a magyar gazdaság növekedése. De ez
nem egy egészséges gazdasági szerkezet. Olyan iparstratégiára van szükségünk, amely kiválaszt
néhány területet, fölméri a rendelkezésre álló forrásokat és a forrásokat ezekre a területekre tudja
koncentrálni. Mi jöhet számításba? Nem kell föltalálni a spanyolviaszt. Önök nálam is jobban érzik
vagy tudják azt, mely területek lehetnek ezek. Az elektronikai ipar ide tartozik, a logisztika területe
mindenképpen (ebben az országnak nagyon jó adottságai, fejlesztési lehetőségei vannak). Ide
tartozónak érzem az egészségipar, a turizmus területét, ez a kettő szervesen össze is kell
kapcsolódjon. Ebben az országnak nagy lehetőségei vannak. Ide tartozónak érzem az élelmiszeripar
területét, hiszen itt vannak olyan piaci lehetőségeink, amelyeket az elmúlt években már jobban
kihasználtunk, de még nem teljes a kör. Azt gondolom, hogy ezek a területek lehetnek olyanok,
amelyekre a meglévő forrásainkat koncentrálni kell. Természetesen, mielőtt valaki kétségbe esne,
hogy ő olyan területtel foglalkozik, amit most nem említettem, még ne gondolja azt, hogy egy ilyen
iparfejlesztési, iparstratégiai programban ez nem kaphat valamilyen szerepet. Gondolok például az
elektro-mobilitás területére: néhány hónappal ezelőtt beszéltem miniszterként arról, hogy (most a
munkanevét mondom), a Jedlik Ányos Program keretében, illetve a Jedlik Ányos terv keretében
szeretnénk ösztönözni az elektromos eszközök fejlesztését és használatát, elsősorban a
közlekedésben, az elektro-mobilitásban. Ez azt jelenti, hogy tervet dolgozunk ki az elektromos autók
elterjesztésére, illetve a működésükhöz szükséges töltőállomások létrehozására. Az elektromos
tömegközlekedés bővítése is mindenképpen fontos cél kell, hogy legyen. A paksi beruházás
megvalósulásával ugyanis olyan kapacitások jöhetnek létre, amelyeknek a felhasználása is egy más,
átgondoltabb iparstratégiát igényel. Ebben pedig szerepe kell, hogy legyen az elektro-mobilitásnak is.
Erre fogunk törekedni.
Vagy mondok egy másik példát. Én az
elmúlt
években
méltatlanul
elhanyagoltnak éreztem a védelmi
iparnak a lehetőségeit. Vannak olyan
cégek, vannak olyan vállalkozásaink,
amelyek ezen a területen működnek és
elég ígéretes fejlesztéseket tudtak
megvalósítani. Tehát igen, arra is
törekednünk kell, hogy ez a picit
elhanyagolt szektor, a védelmi ipar a
következő években több lehetőséget,
több fejlesztési lehetőséget kapjon.
Ebben az egész folyamatban nagy
szerepet szánunk a kormány aktív
külgazdaság-politikájának is. Most nem
beszélek Önöknek hosszabban a keleti
nyitás - nyugati tartás gazdaságpolitikájáról, elgondolásáról. Mindenki érti, mit értünk ez alatt.
Szeretnénk megtartani az exportunk és az importunk ¾-ét adó nyugat-európai piacokat, európai uniós
piacokat, hiszen itt az európai unióról van már szó elsősorban. De szeretnénk, ha azokon a piacokon
is aktívabb szerepet tudnánk kapni és vállalni, amelyek dinamikusan növekednek. Jóval
dinamikusabban, mint az európai unió piacai és lehetőségei. Tehát ebben egy aktív külgazdaságpolitikára lesz szükség.
Ennek érdekében szervezeti változás is történik a kormány struktúrájában. Önálló minisztériumként
jelenik majd meg a külgazdasági terület. Most a szakmai egyeztetések folynak ennek tárcának a
kialakításáról. Át kell gondolnunk azt, hogy mely terület az, aminek feltétlenül ott kell maradnia a
gazdasági minisztériumban, és mely területek kerülnek majd át ehhez a külügy-külgazdasággal
foglalkozó minisztériumi részhez. És hát ennek az eszközeit is meg kell teremteni. Például én
mindenképpen ösztönzőnek tartanám, hogy ha a Nemzetgazdasági Minisztérium és ez a jövendőbeli
Külügy- Külgazdasági Minisztérium mondjuk az EXIM Bankot közösen koordinálná, hiszen a mi
szempontunk egy elsősorban államháztartási, költségvetési szempont, vagy éppen deviza-kibocsátási
szempont, míg a külgazdaságnak az a legfontosabb érdeke, hogy a hazai magyar cégek meg
tudjanak jelenni olyan piacokon, ahol korábban nem voltak, vagy csak kisebb értékben voltak jelen.
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Úgy látjuk, hogy ennek az aktív gazdaságpolitikának az eredményeként elérhető az, hogy a következő
időszakban, azoknak a cégeknek a száma jelentősen növekedjen, amelyek ebbe a keleti nyitásba,
illetve a külpiacok megszerzésébe be tudnak kapcsolódni. Azért hangsúlyozom a nyugati tartást is,
mert azt hiszem, hogy a világpiacok nem szétválaszthatóak. Amelyik cég keleten pozíciókat tud elérni
és világszínvonalú termékekkel tud megjelenni, az képes arra is, hogy a nyugat-európai meglévő
piacainkon is nagyobb szerepet kapjon, vagy meg tudjon jelenni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A
gazdasági növekedés és a vállalkozások versenyképességének javítása értelemszerűen
elképzelhetetlen az innováció és a kutatás-fejlesztés támogatása nélkül. Ezért a következő
időszakban a kormány, ahogy az előbb mondtam is, kedvező üzletkörnyezet kialakításával,
támogatáspolitikai eszközökkel kívánja ezt ösztönözni. Az export orientált magyar gazdaság
tudásalapú fejlődésének egyik feltétele, hogy a Magyarországon megtelepülő feldolgozó ipari
termelőegységekhez magasabb hozzáadott értéket előállító tevékenységek is kapcsolódjanak. És itt
kutatás-fejlesztési tevékenységre gondolok elsősorban.
Ennek érdekében az a célunk, hogy a ciklus végéig 20, az évtized végéig pedig legalább 30
világszínvonalú nagyvállalati innovációs központ működjön majd Magyarországon. Ezeket bázisként
használva, a kisvállalati és a felsőoktatási kutatási szektor is érdemi hozzáadott értéket előállítva
kapcsolódhat be a technológiai platformokon belüli értékláncba. Had tegyem azt is hozzá, hogy
nyilván a szerkezetnek is módosulnia kell, változnia kell, hogy ez optimálisabban történjen meg. Ez
majd a miniszterelnök úr lehetősége és jogköre, hogy erről majd a nyilvánosságot bővebben
tájékoztassa. De annyit talán elmondhatok, hogy az innováció területén is készülünk egy
struktúraváltásra. Látjuk, hogy a mostani szerkezetből mi jött ki, mennyi jött ki. Évente 180-200 milliárd
forint áll rendelkezésünkre az innováció támogatására. Itt elsősorban az Innovációs Hivatal, az
Innovációs Alap eszközeire, illetve a meglévő operatív programokban lévő fejlesztési forrásokra
gondolok. Ahhoz, hogy ez a szerkezet hatékonyabban tudjon működni, struktúraváltásra készülünk.
Ebben szerepe lesz a következő hónapokban egy olyan új intézményrendszernek, egy olyan új
tanácsnak, amelyik ezeket ernyőszervezetként fogja össze. Nagyon sokszor azt tapasztaltuk ugyanis,
hogy párhuzamosságok alakulnak ki innovációs fejlesztési programok támogatásában. Klasszikus
példának tudom ide Önöknek említeni, hogy jelenleg is 4-5 magyarországi buszgyártó foglalkozik,
például elektromos buszok kifejlesztésével. Így a forrásokat széttagolják és elaprózzák, vagyis nem
kellő hatékonysággal használják föl. Holott, ha végre venné a döntéshozó a bátorságot és azt
mondaná, hogy 4 helyett mondjuk, csak egyre tesszük a fókuszt. Ennek az egynek azonban adunk
elegendő forrást ahhoz, hogy a fejlesztéseket megvalósítsa, lehetőséget arra, hogy megszülessenek
az eredmények, akkor talán sokkal hatékonyabban tudnánk eljárni. Tehát itt az intézményrendszer
változása mindenképpen várható.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ehhez hozzá kell azt is persze tennem, hogy a források oldalán is
jelentősen változnak lehetőségeink ebben a ciklusban. Az előző fejlesztési ciklusban 2003, bocsánat
2007 és 2013 között kb. 16%-át fordítottuk az uniós forrásoknak gazdaságfejlesztési célokra. 16%-át.
Diszkólámpák, egyebek, mindenki ismeri ezeket a rémtörténeteket. Nyilván ebből kevesebbet
szeretnénk a következő időszakban. 2014-2020 között a források 60 %-át szeretnénk
gazdaságfejlesztésre fordítani. Elsősorban a gazdasági operatív program lesz ennek a fókusza,
amelyben 2700-2800 milliárd forint kerül felhasználásra. De a területfejlesztési programok és más
programok is rendelkeznek majd olyan alprogramokkal, amelyek ilyen jellegű támogatásokat
fogalmazhatnak meg.
Azzal számolunk, hogy még egyszer mondom összességében, egy 4000 milliárd forint fölötti összeg
kerüljön felhasználásra gazdaságfejlesztési célokra. Hazai kis- és középvállalkozások, kutatásfejlesztési programok, munkaerő-piaci beavatkozások támogatása lesz az első számú irány. Bízunk
abban, hogy ez a fajta fókuszálás és koncentráció és a forrásoknak az extenzív növelése megteremti
a lehetőséget arra, hogy a növekedésben ennek jóval erőteljesebb hatását lássuk viszont. A kutatásfejlesztés minden eddiginél több, 700 milliárd forint fejlesztési forráshoz fog jutni ebben a 7 éves
időszakban. Nagyon fontosnak érzem, hogy itt a versenyképességi akadályokat is le tudjuk bontani.
Tehát olyan fajta kutatás-fejlesztés kaphat elsősorban támogatást, ahol lehetőséget látunk arra, hogy
az export piacokon való megjelenés, import kiváltás, a versenyképesség javítása valósuljon meg. A
tudásgazdaság fejlesztése mellett, tudománypolitikai stratégiai célkitűzés, az egyetemi, akadémiai és
vállalati kapacitások összehangolása is és az alapkutatások versenyképességének a növelése, s
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kutatói utánpótlás támogatása. Azt kívánjuk elérni, hogy a kutatói létszám 2020-ig 40%-kal
növekedjen a teljes K+F+I szektorban.
A K+F+I-re szánt nemzeti és uniós források folyamatosan növekednek majd. Az elmúlt időszakban
Magyarország 2012-ben elérte azt, hogy a bruttó hazai termék 1,29%-át fordította ilyen jellegű
célokra. Mielőtt legyintenénk erre is, azt kell Önöknek hozzátennem, hogy az elmúlt 20 évben nem
költöttünk ennyi támogatást, ennyi forrást erre a célra. A másik fontos forrás kutatás-fejlesztés és
innováció területén nyilván az lesz, hogy Brüsszelből az európai versenyben közvetlenül elérhető
programokat is el tudjuk érni. A Horizon2020 program 70 milliárd eurós kerete egy ilyen cél lehet.
Ebben a kormány minden támogatást meg kíván adni az ide pályázóknak, ez a támogatás lehet
gazdaság diplomáciai jellegű, de akár pályázatírási segítség is, hiszen rendelkezünk ilyen rendszerrel
is. A kormány mindenképpen törekszik a magyar pályázót támogatására. Ebből a keretből számítások
szerint kb. 350 millió eurót szerezhetnek meg majd magyar pályázók. A tervek szerint az előző
programozási időszakhoz hasonlóan lesznek hazai rásegítő programok is, amelyek a hatékonyabb és
sikeresebb magyar részvételt segítik elő.
A „Befektetés a jövőbe” nemzeti kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia 2014-2020 természetesen
érvényben marad. Ennek keretében tűztük ki célul, hogy a K+F ráfordításokat a bruttó hazai termék
1,8%-ra növeljük ebben a fejlesztési időszakban. Hogy a jövő magyar találmányai ne jussanak a gyufa
és a Rubik-kocka sorsára, számos programot hirdettünk, amelyek közül most a Nemzeti Innovációs
Hivatal 2013 februárjában útnak indított „Innovatív kezdő vállalkozások mentorálása” elnevezésű
programját szeretném megemlíteni. Ennek keretében a Hivatal az innovációs tartalommal rendelkező
vállalkozási ötletek, elképzelések megvalósítását kívánja elősegíteni. A kezdeményezés sikerét az is
jelzi, hogy közel 100 mentorált, elsősorban egyéni ötletgazda, vagy mikrovállalkozás start-up cég
jelentkezett eddig a programba. És közel 100 mentor vállalta, hogy az év végéig ingyenesen segíti
ezeket a kezdő vállalkozásokat.
Továbbá a piaci szereplőkkel együtt elindult egy Budapest HUB munkacsoport, amely négy témában:
finanszírozáshoz való hozzáférés, adózás és szabályozás, támogató környezet, oktatás és képzés
fogalmaz meg ajánlásokat a kormány számára. Mindezek mellett kiemelten segítjük a vállalati és a
felsőoktatási kutatói szektor együttműködését, ezen belül is elsősorban az új, nemzetközi színvonalú
innovációs központok létrejöttét. Részben olyan, a régió tudományos életében meghatározó szerepet
betöltő kutatási nagyprojektekkel, amelyek inspirálóan hatnak a kis- és középvállalkozásokra és a
nagyvállalati szektorra is. Reméljük, hogy ennek eredményeként 2018 végére közel 1000 innovatív
cég indul és működik majd Budapesten, a fővárost a régió start-up központjává téve.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Meggyőződésem, hogy Magyarország, a magyar gazdasági lehetőségek
érdekében közös nevezőn állunk. Elnökhelyettes úrnak mondtam is a beszéde végeztével, hogy
javarészt azokat az irányokat fogalmazta meg, amelyeket mi is fontosnak látunk. Látjuk az
eredményeinket, de mindazokat a kérdéseket is, amelyekben előre kell lépnünk a fejlődés érdekében.
Nem tudom eléggé hangsúlyozni az együttműködés, az eszmecserék, az egyeztetéseknek a
fontosságát, ezért amellett, hogy eredményes működést kívánok a Szövetségnek, kérem Önöket,
hogy legyenek segítségünkre a sikeres, versenyképes Magyarország létrehozásában. Köszönöm a
figyelmet!

KÉRDÉSEK, VÁLASZOK
Dr. Szabó Gábor, elnök, Magyar Innovációs Szövetség
Mindnyájunk nevében megköszönöm miniszter úr előadását, és azt gondolom, hogy mindannyiunk
nevében beszélek, amikor csatlakozom a zárszóhoz, melyet a végén mondott. Mi természetesen
bármikor állunk rendelkezésre abban, hogy az innováció kérdéskörében bármilyen konzultáció, vagy
szakmai eszmecsere során a rendelkezésre álló kapacitásainkat megmozgassuk. Mielőtt esetleg
miniszter úr, rossz benyomással vagy válasz nélkül távozna Greiner István barátom provokatív
kérdése után, hadd reagáljak röviden. Valószínűleg itt egy olyan újságcikkről van szó, amelyet valaki
azért írt, hogy olyat írjon, amit elolvasnak. Mert, ha nem szamárságot ír, akkor kevesebben olvassák.
Azért a World Economic Forumra hivatkozok, mert azt gondolom, azt mindenki tudja, hogy annak
tagjai általában nem habókos feltalálók és borzas hajú professzorok. Az ő módszertanuk a
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gazdaságfejlődést az egy főre jutó GDP szerint kategorizálja különböző szakaszokra a fejlődés fő
hajtóereje szerint. Így alacsony GDP-nél a forrásvezérelt, később a hatékonyságvezérelt szakaszra,
és végül a 16000 dollár egy főre jutó GDP fölött  mi most körülbelül azon a küszöbön vagyunk  már
úgy nevezik, hogy innováció-vezérelt fejlődési szakasz. Gondolom az nem vitás, hogy Magyarország
tovább szeretne fejlődni, ez viszont csak akkor lehetséges, ha belép az innováció-vezérelt szakaszba.
Azt hiszem, hogy erről beszélt miniszter úr, és ebben szeretnénk mi is minden segítséget megadni.
Miniszter úr jelezte azt, hogy 1-2 kérdésre még tud válaszolni, aztán indulnia kell. Kérem, hogy ezek
kérdések legyenek, ne kérdés erejű hozzászólások. Parancsolj!
Morvai Ferenc, ügyvezető, Morvai Kazán Magyarország Kft.
Morvai Ferenc vagyok Gyöngyösről, és egy
kérdésem és egy javaslatom lenne. Először a
javaslatom, mert az szimpatikusabb. Én az
élettapasztalatomból tudom, hogy minket
kellene konkrétan megkérdezni, hogyan oldjuk
meg a munkanélküliséget és a fejlesztést. Én
reggelenként azt mondom a dolgozóknak egy
problémánál, hogy javaslatot kérek, hogy ezt a
kérdést hogyan oldjuk meg. Másnap csak
bölcsen ki kell választanom az ő javaslatukat,
és az biztos, hogy jól lesz megoldva, mert Ők
találták ki. Tehát az én véleményem, hogy
nem csak pénzzel kellene a magyar
vállalkozókat ösztönözni, hanem a közmédiát
arra kellene ráirányítani, hogy igen is
ösztönözze a magyar vállalkozókat, hogy a saját pénzükből, a saját ötletüket előbb próbálják
megvalósítani, és amennyiben az működik, akkor a kormány pedig kínai módszerrel álljon be
tőkéstársnak abba a kisvállalkozásba, és egy pillanat alatt több százezer vállalkozó jönne létre. Ezt a
saját tapasztalatomból mondtam el.
Mi ismerjük egymást miniszter úrral. Viszont el kell mondanom, ez viszont kérdés lenne: miért van az,
hogy egy majdnem Rubik-kockához hasonlító ötlettel vagy a gyufához hasonló ötlettel valamennyi
minisztériumot meg kellett keresni Magyarországon egy évvel ezelőtt, és mindegyik minisztérium arra
hivatkozott, hogy még nincs törvény, konkrétan beszélek a szennyvíziszap, a szar eltüzeléséről. A
szar eltüzelése köztudott, hogy környezetre veszélyes, igaz, hogy Magyarországon a törvények
hiányában kommunális hulladéknak nevezik. Viszont mi létrehoztunk saját pénzen, közel 1 milliárd
forintos beruházással a Kormány ígéretei ellenére egy beruházást Egerben, ahol bebizonyítottuk,
hogy az ötlet nem csak elképzelés, hanem a szarból, helyben ártalmatlanítva, szennyvíziszap
eltüzelésével elektromos áramot állítunk elő. Miért kell megvárni, hogy 32 ország konkrétan
érdeklődjön az ügy után, miért kell megvárni, hogy a legnagyobb nyugat-német cég és a BadenWürttembergi Környezetvédelmi Minisztérium írásban kizárólagos ajánlatot adjon, hogy költözzünk ki
Németországba és ott folytassuk ezt a fejlesztést? Ez lenne a kérdésem. És hogy ezt dokumentáljam
is, át szeretnék adni egy dokumentumot, holott már részben a miniszter úrnál is meg kell, hogy legyen,
ha elért egyáltalán Önhöz. Amiben konkrétan, amit eddig mondtam, az illetékes, a Dubaitól
Németországig, konkrét írásos nyilatkozatok itt vannak ebben a dossziéban. Át szeretném adni ezt.
Dr. Szabó Gábor, elnök, Magyar Innovációs Szövetség
Elnézést kérek, meg kell köszönnöm ezt a kérdés erejű
hozzászólást. Két további kérdést tehetünk föl. Ábrahám
László jelentkezett. Parancsolj, Laci!
Dr. Ábrahám László, ügyvezető, NI Hungary Software és
Hardware Kft.
Köszönöm szépen. Miniszter úr, egyetlen egy kérdésem
lenne. A kutatás-fejlesztésre fordítandó célszámnak, hogy a
GDP-nek 1,8%-a legyen, nagyon örülünk, hogy van. De az
oktatásra, mind a közoktatásra mind a felsőoktatásra van-e
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ilyen célszám? Én nagyon javasolnám, hogy legyen. Mert úgy gondolom, ez az egyik legnagyobb
beruházás a jövőbe. Köszönöm szépen.
Dr. Szabó Gábor, elnök, Magyar Innovációs Szövetség
És akkor még ott egy harmadik kérdés.

Dr. Hutás István, cégvezető, Pharmatéka Kft.
Dr. Hutás István vagyok. 2011. évben két innovációs díjat kaptunk
termékünkre, 40 éves gyakorlatom van a fejlesztés területén. A
kérdésem az, hogy megvizsgálták-e, akár az Innovációs Szövetség
keretén belül, hogy egyáltalán mi gátolja az innovációt? Ugyanis ez egy
nagyon fontos kérdés. Elsődlegesen említem ebben a bürokráciát,
főleg az évekig tartó regisztrációs bürokráciát és költségeit.
Szinte lehetetlen helyzetben vagyunk, 3 évig fejlesztettünk teljes
erővel, 5 éve nem tudunk továbbmenni, mert olyan előírások/irányelvek
vannak, melyek esetenként érthetetlenek, szükségtelenek, helytelenek.
A komplett angol dokumentáció benyújtása után, úgy nyilatkoznak,
hogy jelenleg nem tudják regisztrálni, mert nincs ilyen kategória.
Erre a mi válaszunk, hogy akkor csináljanak egy ilyen kategóriát.
Ugyanis, ha olyan innovációt csinálunk, ami még nincs az Union belül,
hihetetlen falakba ütközünk. Tulajdonképpen ez a túl bürokratizált
rendszer a fejlődést lehetetlenné, a piacot pedig elérhetetlenné teszi.
Innovatív termékünket Unión kívül el tudjuk adni, amivel semmi baj
nincs. De miért nem lehet Unión belül? Európa összes országában, Ázsiában és az USA-ban a
szabadalmat megkaptuk. Nem tudunk mit csinálni. Ezzel a bürokratikus Unióval lehetetlen
együttműködni. Elnézést, csak ezt akartam jelezni.
Dr. Szabó Gábor, elnök, Magyar Innovációs Szövetség
Köszönöm szépen, és akkor a mikrofont átadom miniszter úrnak.
Varga Mihály, miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium
Egyszerűbb így. Köszönöm szépen a kérdéseiket, meg az észrevételeiket. Nem beszéltük meg őket,
becsületszóra mondom, tehát szabad folyást adtunk az érzelmeknek és a gondolatoknak. Először is,
én magam mindig megkérdezem a kollégákat, hogy mit gondolnak, mit kellene csinálni a
Minisztériumban, és milyen fejlesztési elképzeléseik vannak. A fejlesztési elképzelések egy része a
fizetésemelésre vonatkozik, azt mondják, ha magasabb béreket kapnának, akkor olyan
szakembereket is tudnánk ugye becsábítani a Minisztériumba, akik most a piacon vannak, és így
tovább és így tovább. Tehát kedves Feri, mi ismerjük egymást a Parlamentből. Gondolom, ha a
munkavállalóid azzal állnának elő, hogy fizetésemeléssel kéne kezdeni a cégnek az innovációs
fejlesztését, akkor azért elgondolkoznál Te is rajta. De kétségtelen tény, hogy azoknál a cégeknél,
ahol törekednek arra, hogy a munkavállalókat minél nagyobb mértékben bevonják a cég
fejlesztésébe, ott sokkal pozitívabb eredményeket érnek el. Kitűnő példa erre az AUDI, ahol azt a
rendszert alkalmazzák, hogy egy üzenőfalszerű táblára minden hónapban, majd minden héten minden
dolgozó a saját fejlesztési elképzeléseit, javaslatát kiteheti. Az AUDI ezt premizálja is, tehát pénzt is
kap érte, ha ezt meg tudják valósítani, vagy a fejlesztés megvalósul. És azt mondják az AUDI
csoporton belül, hogy az összes üzemük és gyáruk közül a magyarországinál a legkreatívabbak a
dolgozók. Tehát furcsa módon, ha van erre igény, a kreativitás is el tud indulni, meg tud lódulni, akár
még ilyen szinten is. Tehát nem kell azt gondolni, hogy aki a futószalag mellett áll, az egyébként nem
gondol abba bele, hogy akár a csavart tudná így is vagy úgy is húzni. Belegondol, csak úgy gondolja,
hogy hát a fizetése ugyanannyi akkor és nincs egyébként fogadókészség az ötleteire, akkor ezt
megtartja magának. Ha van fogadókészség, teljesen egyetértek, akkor ebből lehet a cég
szempontjából is hasznot hozni.
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Ami ezt a konkrét elképzelést illeti, nem ismerem, de meg fogom majd nézni, köszönöm szépen az
átadott anyagot. Én tartok tőle, hogy annak idején a gyufának és a Rubik-kockának sem a
minisztériumok voltak az akadályozói, tehát önmagában egy jó fejlesztés, egy jó találmány, hogy ha
az iparnak arra szüksége van, akkor az el kell, hogy jusson abba a szakaszba, ahol erre egyébként
fogadókészség van. Nekünk az a szerepünk ebben, hogy ezt a folyamatot fölgyorsítsuk és segítsük.
Ha ezt meg tudjuk tenni és olyan területekre tudunk egyébként támogatásokat, forrásokat biztosítani,
amelyek piaci alapon, források hiányában vagy nem is jönnének létre, vagy nagyon nehezen
valósulnának meg, akkor ez a szerepünk. De egyébként, minisztériumként mi nem a döntő bírók
vagyunk. Tehát én nem tudom azt eldönteni, hogy ez egy piacképes, versenyképes fejlesztés-e vagy
sem, ezt más szakintézményekre vagy szakszövetségekre kell bízni. Nekünk az a célunk, hogy
segítsük, amennyiben tudjuk, és ne akadályozzuk ennek a folyamatnak a megvalósulását.
Felsőoktatás, szakképzés területe. Itt is lesz némi struktúraváltás. Szeretnénk befejezni azt a
folyamatot, ami az előző 4 esztendőben elindult. Ennek az alsó lábai vannak meg, tehát az alapfokú
és a középfokú képzésben a szakképzést most már a duális szakképzési rendszerben együtt csináljuk
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával. Szeretnénk, hogy ha a rendszer szakképzés tekintetében
végigfutna a felsőoktatásig is. Tehát akkor fejezzük be ezt a munkát. A felsőoktatásban meglévő
szakképzés, felnőttképzés, felnőttoktatás, alapvetően nemcsak, vagy nem feltétlenül csak egy oktatási
kérdés, hanem az egy gazdaságfejlesztési kérdés is. És ebből a szempontból a gazdasági
minisztériumhoz kell kerülnie. Tehát én azt javasoltam miniszterelnök úrnak megfontolásra, hogy
ennek a területnek a struktúraváltása történjen meg, és teljes egészében kerüljön a gazdasági
minisztériumhoz. Persze ez még nem garancia arra, hogy minden egyből és gyökeresen megváltozik,
az Ön kérdése részben arra is vonatkozott, hogy lesz-e több támogatás erre a területre. Igen komoly
forrásokat költöttünk az elmúlt években arra, hogy egyetemi, főiskolai fejlesztések valósuljanak meg.
Természetesen tudom azt, hogy minden forrásnál lehet kétszer annyit, vagy háromszor annyit költeni,
ugyanakkor látni kell, hogy lehetetlen az, hogy minden olyan fejlesztési elképzelés megvalósuljon,
amit egyébként az egyetemek felénk jeleznek. De hogy ha van egy szakmai szűrő, ha van egy világos
gazdaságfejlesztési irány, akkor ki tudunk jelölni ott is néhány olyan területet, ahol a felsőoktatásba
több forrást, többletpénzt, többlettámogatást lehet juttatni.
Végül, ami ennek az innovációs díjnak is a megvalósulását illeti, az uniós bürokráciáról. Az Európai
Unió versenyképességének a csökkenése, a hanyatlása Ázsiával és Amerikával szemben, részben
ilyen problémákból adódik. Tehát Európa lassúbbá vált, a versenyképességét jelentősen elvesztette
más kontinensekhez képest. Emlékszünk, hogy néhány évvel ezelőtt azt az ambiciózus célt tűzte ki az
Európai Unió, hogy 2010-re a világ, a földgolyó legversenyképesebb kontinense legyen. Na, most
2014-et írunk, 4 évvel vagyunk 2010 után, jól látjuk, hogy ebből semmi nem valósult meg. És az egyik
akadálya pont az a rugalmasság, ami egyébként más országokban, más kontinensekben megvan.
Nem felejthetjük el azt sem, hogy kontinensnyi méretű országokról beszélünk. Itt pedig 28, hogy
mondjam, partnernek kell megállapodni egy-egy dologban. Ez mindig jóval nehézkesebb, mint
mondjuk az amerikai kontinensen az Amerikai Egyesült Államokban, vagy éppen Ázsiában a kínai
gazdaság lehetőségei. Nem hiszem például azt, hogy mondjuk, ha Kínában egy ilyen innovációs
fejlesztés van, akkor azon problémáznának, hogy nincs még ilyen kategória. Elég gyorsan eldöntik,
hogy van-e ilyen kategória vagy nincs. Maga a gazdaság hozza elő azt a fajta megoldást, amit itt a
bürokráciának kellene eldönteni. Na, most ez így nem működik. Itt sem ismerem a konkrét ügyet, de
azt tudom mondani, hogy nekünk azért van egy nagyon fontos gazdaságdiplomáciai feladtunk
Brüsszelben, hogy ezek az akadályok a magyar gazdaság elől is elhárítsuk.
Ha gazdaságunknak a ¾-e az Európai Unióhoz kötődik, az export, az import, a külkereskedelem
révén, akkor nekünk elemi érdekünk az, hogy ez a régió versenyképesebbé váljon, és ezek a
fejlesztések zöld utat kapjanak, támogatás lehetőséget, és ehhez meg mi is, a magyar kormány hozzá
tudja tenni a magunk támogatást. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmüket és eredményes
tanácskozást kívánok Önöknek!
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Dr. Szabó Gábor, elnök, Magyar Innovációs Szövetség
Én is megköszönöm még egyszer miniszter úrnak az előadását és a kérdésekre adott válaszát. És
akkor átadom a levezető elnökséget Greiner elnökhelyettes úrnak, parancsolj István!
Dr. Greiner István, általános elnökhelyettes, Magyar Innovációs Szövetség
Köszönöm szépen. Én is megköszönöm miniszter úrnak azt, hogy itt volt. És azt, hogy aki figyelmesen
hallgatta végig a beszédét, azt is hallhatta, hogy nagyon sok üzenet volt benne, nekünk is. Én úgy
érzem, hogy ha ezeknek a megfelelő hányada valóra válik, akkor az Innovációs Szövetségnek
mindenképpen könnyebb lesz a jövőben dolgozni. És utána az Innovációs Szövetség tagvállalatainak,
tagintézményeinek is könnyebb lesz. Nagyon, nagyon érdekesek voltak a kérdések, és így éppen az
európai uniós választások előtt, talán nagyon időszerű is volt. Azt gondolom, hogy a válaszban
burkoltan benne volt ez is. Én köszönöm szépen. Ha megengedi mindenki, hogy ha nincsen további
megjegyzés vagy kérdés ezzel kapcsolatban, akkor továbbmennénk a napirend szerint. A következő
napirendi pont, Papanek Gábort kérném meg, a Felügyelő Bizottságunk elnökét, hogy a Felügyelő
Bizottság jelentését ismertesse.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE
Dr. Papanek Gábor, FB-elnök
Köszönöm Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés!
Én is abban a könnyű helyzetben vagyok, hogy az
előterjesztésünket közreadták, mindenki megkapta. Úgyhogy
nem kell felolvasnom, s csak néhány egyszerű megjegyzést
teszek.
Az első megjegyzésem arra vonatkozik, hogy a
Felügyelőbizottságnak valójában kettős feladata van. Mindig
ránézünk arra, hogy a gazdálkodás pénzügyi vetületei hogyan
alakultak, de valójában úgy gondoljuk, hogy az igazi feladatunk
más, mert a húszfilléres tételeknek a kibogozása az a
könyvvizsgálat feladata. A Felügyelőbizottság alapvető
feladata nézetünk szerint az, hogy a stratégiai kérdésekben
vizsgálódjon, és segítse a vezetést abban, hogy hol látszódnak
problémák.
Az első feladat áttekintését tehát könnyeden lezárom. A
Felügyelőbizottság tájékozódott arról, hogyan zajlik a pénzügyi
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gazdálkodás a Szövetségnél, és megállapította, hogy annak ellenére, hogy az állomány, amelyik
ezzel foglalkozik, jelentősen változott az elmúlt évben, valójában a tevékenység gördülékeny és
minden probléma nélküli volt.
A stratégiai területen viszont némileg ellentmondásos megállapításokat tettünk. Egyrészt továbbra is
kiemelkedően eredményesnek tartjuk a tehetséggondozást, és az innovációs kapacitások
elismerésével kapcsolatos tevékenységet. A szövetség e munkája igazán példamutató és sikeres,
amit a fiatalok nemzetközi sikerei és az innovatív vállalatoknak adott parlamenti elismerések egész
világosan mutatnak.
Ugyanakkor kénytelenek voltunk megállapítani, hogy a Szövetségnek az államigazgatási kapcsolatai,
meg kell mondanom, gyengültek az elmúlt időszakban. A Felügyelőbizottság ezért azt javasolta, hogy
a Szövetség vezetése próbáljon meg erőfeszítéseket tenni azért, hogy e kapcsolatok erőssége
legalább visszaálljon a korábbi szintre, vagy lehetőség szerint inkább még növekedjen is. A miniszter
úr előző beszéde alapján az a reményem, hogy ezen a téren vannak lehetőségeink, és sikerül talán
lassan visszakapaszkodnunk a normál viszonyok közé.
Úgy gondolom, hogy a tennivalóknak két csoportja van. Vannak a nagyvállalataink, amelyek többnyire
valójában versenyképesek és ahol az innováció területén is rend van. És van egy nagyon széles
kisvállalati szektorunk, ahol a problémák égetőek és a tennivalók sürgetőek. Hogy egyszerűen
érzékeltessem azt, hogy itt miről van szó, arra az amerikai típusú innovációra hivatkozom, amikor
három mérnök dolgozik a garázsban. Ez Magyarországon abszolút nem működik. Sokat vizsgáltuk
már ennek az okait. Két dolgot láttunk. Az egyik az, hogy ha elmegyünk abszolút sikeres magyar
vállalatokhoz, akkor is azt kell megállapítanunk, hogy nem akarnak növekedni. Az összes felmérés,
beleértve az Unió innovációs felmérését is, azt mutatja, hogy Magyarországon az innovatív vállalatok
aránya az egyik legkisebb Európában. Ez alapvető probléma. És hosszabb távon ennél is sokkal
súlyosabb bajnak látom, hogy lassan 20 éve kérdezgetem különböző felsőoktatási intézményekben,
hogy a fiatalok mikor akarnak vállalatot alapítani. Akarnak-e valami saját tevékenységet? Akarnak-e
saját vállalatot? És a fiatalok azt mondják, hogy nem akarnak. Ilyen feltételek mellett természetesen a
kilátások eléggé rosszak. Ezért azt gondolom, ha gazdaságunk növekedését akarjuk, ezeken a
területeken nagyon jelentős változásokat kell elérnünk.
Körülbelül erről szól a Felügyelőbizottsági jelentés, és köszönöm a figyelmüket.

HATÁROZATHOZATAL AZ ÉVES BESZÁMOLÓRÓL, AZ FB-JELENTÉSRŐL, A TAGDÍJRÓL
Dr. Szabó Gábor, elnök, Magyar Innovációs Szövetség
Köszönöm szépen. Az Elnökség a Felügyelőbizottság jelentését megtárgyalta és tudomásul vette,
hiszen javarészt tényeket sorol föl a jelentés. Természetesen mi is tisztában voltunk/vagyunk azzal,
hogy az elmúlt, legalább 2 évben, az államigazgatással fennálló kapcsolataink némiképpen lazultak.
Itt jó páran vannak a választmány tagjai közül. Ha visszaemlékeznek a választmányi tagok, az egyik
választmányi ülésen konkrétan fel is vetettük Cséfalvay államtitkár úrnak, hogy az Innovációs
Szövetség úgy érzi, hogy az innovációk ügyében is azokkal a nagybefektetőkkel tárgyal a gazdasági
kormányzat, amelyeknek nagyon fontos a magyarországi jelenléte, de nem szükségképpen van köze
az innovációhoz. Vissza kellene állni arra a rendszerre, hogy az innováció ügyében azokkal próbáljon
meg konzultálni a kormányzat, akiknek valamilyen értelemben aktív közük van hozzá. Nem akarok
olyan italgyártó világcégnek a nevére utalni, amelynek látom az üvegjeit itt a kolléga úr füle mellett, de
ugye annak a cégnek a véleménye a Magyarországon végzett innováció tekintetében, úgy gondolom,
hogy irreleváns.
Már pedig ilyen fajta konzultációk folytak. Ez az a történet, amelyet nyilván a Felügyelőbizottság is
észrevételezett. Mi mindnyájan reménnyel jöttünk el erre a közgyűlésre mert azt, hogy miniszter úr
elfogadta a meghívásunkat, szeretnénk úgy értelmezni, hogy ez annak a jele, hogy a konzultáció
visszaállhat arra a formára, ami régebben szokás volt. Erre vonatkozólag egyébként még azt is
szeretném hozzátenni, hogy az Elnökség jelzett néhány kérdést, amivel kiemelten és sürgősen
kellene foglalkozni. Ezt írásban is elküldtük a miniszter úrnak. Ezekből az egyik, az SZTNH által
működtetett K+F tevékenység minősítési rendszer finomhangolása, amit ugyancsak az SZTNH
szakembereivel egyszer már megtárgyaltunk választmányi ülésen is, és megfogalmazódott az, hogy
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az SZTNH azokkal a jogszabályokkal tud dolgozni, amelyek vannak. Ezeket finomhangolni kellene
ahhoz, hogy igazán hatékony legyen, és például a kkv-k igényei is bekerüljenek a rendszerbe.
Mellesleg megjegyzem  kicsit válaszul arra, amit mondtál  hogy meggyőződésem szerint valóban
az a baj, hogy nem jó a szabályzás. Hadd hozzak erre egy viszonylag friss példát. Nemrég megkérték
a Szövetséget is a MAG Zrt.-től, hogy egy projekt innováció tartalmával kapcsolatban adjunk
szakvéleményt. A probléma az volt, hogy az Európai Számvevőszék nem innovatívnak minősítette a
projektet, ezért visszakérik a pénzt Brüsszelből. Nyilvánvaló volt, hogy fejlesztés van a dolog mögött,
de a brüsszeli bürokraták maguk sem értik a fejlesztés fogalmát. Ez a küzdelem csak akkor nyerhető
meg, ha Magyarországon van egy jól működő és következetesen betartott szabályzórendszer.
Egyébként azzal fogunk szembesülni, hogy Brüsszel a saját rossz rendszerünket kéri rajtunk számon,
és annak alapján fizetjük vissza a pénzt.
Visszatérve és befejezve, néhány kérdést felvetettünk már az NGM-nek. Remélem, hogy a miniszter
úr itt elhangzott ígérete is azt támasztja alá, hogy ezekben vissza tudunk térni a szakmai konzultáció
szintjére és meg fognak bennünket hallgatni.
Ezzel én a magam részéről megköszönöm a Felügyelőbizottság munkáját. Kérdezem, hogy a
Felügyelőbizottság jelentésével kapcsolatban van-e esetleg valakinek kérdése, észrevétele? Jó, ha
nincs, akkor határozathozatal következik. Két témában kell, bocsánat, három témában kell határozatot
hoznunk. Az egyik: az éves beszámoló. Mielőtt még szavazásra tenném föl a kérdést, megkérdezem,
hogy az éves beszámolóval kapcsolatban van-e esetleg valakinek valamilyen specifikus észrevétele,
megjegyzése? Ha nincs ilyen, akkor kérem a szavazást. Ki fogadja el az éves beszámolót? Köszönöm
szépen. Ki az, aki tartózkodik? Ki az, aki nem fogadja el? Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk
az éves beszámolót.
Elnézést, ezzel kellett volna kezdeni, de mivel időközben kaptam számokat, nem mondtam, azonban
a jegyzőkönyv számára is rögzíteni kell, hogy határozatképes a közgyűlés. A jelenlevő szavazati jogú
tagok száma meghaladja az 50%-át a szavazásra jogosult tagoknak.
A következő határozathozatal a Felügyelőbizottság jelentéséről történik. Már kérdeztem korábban, de
hozzászólás nem volt, tehát erről szavazhatunk. Ki az, aki elfogadja a Felügyelőbizottság jelentését?
Köszönöm. Ellenszavazat? Nincs. Tartózkodás? Tehát akkor két tartózkodással elfogadtuk a
Felügyelőbizottság jelentését.
Gyulai József
Tisztelettel kérdem, mint az FB tagja, jól láttam, hogy az elnök tartózkodott?
Dr. Szabó Gábor, elnök, Magyar Innovációs Szövetség
Igen.
Gyulai József
Magyarázatot kérek.
Dr. Papanek Gábor, FB elnök
Nem, mintha ha nem vállalnám a saját jelentésemet, de úgy gondoltam, hogy nem az én hatásköröm
ezt megszavazni. Nagyon köszönöm a kedvező szavazást, de úgy vélem, hogy elfogadásáról nem
nekem, hanem a Közgyűlésnek kell döntenie.
Dr. Szabó Gábor, elnök, Magyar Innovációs Szövetség
Igen, meghallgattuk ezt is. Ez is egy vélemény. Tehát a tagdíjjal kapcsolatban nagy örömmel
hallgattam, hogy milyen szépen nő az idei első negyedévben a gazdaság, de valószínűleg ez még
nem az az év, amikor meg lehet emelni a tagdíjat. Csökkenteni nem tudjuk. Úgyhogy ezek után a
javaslatunk az, hogy a már több éve megállapított tagdíjat a következő évre is vigyük tovább. Van-e
ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele, ellenvetése? Nincs. Akkor, szavazásra teszem föl a
kérdést. Ki az, aki elfogadja a tagdíj szinten tartását? Köszönöm. Ellenszavazat? Nincs. Tartózkodás?
Sincsen. Megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúan elfogadta a tagdíjra vonatkozó előterjesztését
az Elnökségnek. Ezek után, úgy gondolom, hogy jól gazdálkodtunk az idővel. Már a zárszónál tartunk.
Én a zárszó ürügyén nem akarom a tisztelt jelenlévők figyelmét túlságosan igénybe venni. Hadd
mondjam azt  zárszó helyett , hogy bízzunk a jövőben. Bízzunk abban, hogy az itt elhangzottak
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értelmében egyrészt az innováció ügye egy kicsit olajozottabban fog működni. Egy nem
elhanyagolható kérdés természetesen az sem  ezt ugyancsak írásban eljuttatunk a miniszter úrhoz ,
hogy vannak azért olyan pályázatok, amelyeknek az eredményhirdetése megtörtént tavaly ősszel, de
még a nyertes pályázók az üggyel kapcsolatban pénzt nem láttak. Ezt már csak azért is
kötelességünk nyomon követni, mert az egyik pályázat, amiről szó van, az az inkubátor pályázat,
amelyet tavaly ősszel az Innovációs Szövetség is üdvözölt és egy nagyon jelentős előrelépésnek
tekintett. Ennek megfelelően, annak idején a pályázattal foglalkozott a választmányi ülésünk is, ahol
meghallgattuk a nyerteseket, meghallgattuk az NIH elnökhelyettesét és mindnyájan lelkesen
távoztunk.
Jelezték a pályázók viszont, hogy még ők forrást az ügy kapcsán nem láttak. Az nagyon rosszat tesz
egy ilyen pályázati rendszer tekintélyének, ha ilyen nehézkesen tud beindulni. Bízunk abban
ugyanakkor, én nagyon fontosnak tartottam azt a még egyelőre csak kevés konkrétumot tartalmazó
információt, amelyet miniszter úr mondott a koordinációs testület létrehozásáról. Ez megint egy olyan
dolog, amit évek óta sürget az Innovációs Szövetség. Részben válasz lehet is arra, hogy mitől
működhet olajozottabban a rendszer. Egyértelműen megállapítható volt az, hogy a koordináció
igazából hiányzott. Megint csak nem gondolom, hogy bárki meglepődik ezen, hiszen a honlapunkon,
az archívumban látható az az állásfoglalás, amit akkor írtunk, amikor a másfél évig működő NKITT 
amelynek a koordináció lett volna a feladata, és valamilyen szinten csinálta is  megszűnt. Azt mi úgy
értékeltük az Innovációs Szövetség részéről, hogy egy visszalépés volt.
Úgyhogy most nagy örömmel üdvözöljük azt, ha egy érdemi koordinációt végző testület létrejön,
amely mögött szakmai apparátus áll, amely mögött döntés-előkészítésre alkalmas szakmai
kapacitások állnak. Ha ez megvalósul, az biztos, hogy a rendszer hatékonyságát növelni fogja. Úgy
gondolom, hogy a zárszavunknak annál jobb csattanója nem lehet, hogy jövőre meglátjuk, hogy ebből
mi valósult meg. Azt remélem, hogy ismét csak mindnyájunk nevében ígérhetem, ahogy eddig is,
ezután is az Innovációs Szövetség a fejleményeket nyomon fogja követni. Meg fogjuk kérdezni azt,
hogy mi valósult meg azokból a tervekből, amelyeket most hallottunk, és amelyeket egyébként nagy
lelkesedéssel üdvözlünk. Ezzel megköszönöm a mai közgyűlésünkön a részvételt és a jelenlevőket
szeretettel meghívom a szokásos fogadásra. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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A közgyűlés sajtóvisszhangja
Napi.hu, 2014. május 20., kedd
Varga: további adócsökkentés jöhet
Somogytv.hu, 2014. május 20., kedd
Varga: Magyarországnak innovációs központtá kell válnia
Index.hu, 2014. május 20., kedd
Varga Mihály nagyot álmodott
Dehir.hu, 2014. május 20., kedd
Varga: nem csak termelési, innovációs központ is legyen az ország
Budapest – Magyarország rendelkezik azokkal a kapacitásokkal, ami feljogosíthatja arra, hogy a
térség innovációs központjává is váljon – mondta a nemzetgazdasági miniszter.
Magyarországnak nemcsak Közép-Kelet Európa termelési, hanem innovációs központjává is kell
válnia, ehhez a kormány minden támogatást megad – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter kedden Budapesten, a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén.
A miniszter kiemelte: Magyarország rendelkezik azokkal a kapacitásokkal és lehetőségekkel, hogy az
innováció területén is központi szerepe legyen. Szerinte ehhez a gazdaságpolitika oldaláról két
dologra van szükség: fenn kell tartani a stabilitást a gazdasági teljesítményben és élénkíteni kell a
megindult gazdasági növekedést.
A kormány célja, hogy a 2018-ig tartó kormányzati ciklus végéig 20, az évtized végéig pedig legalább
30 világszínvonalú innovációs központ működjön Magyarországon – mondta Varga Mihály.
Karpatinfo.net, 2014. május 20., kedd
Varga: az országnak nemcsak termelési, hanem innovációs központtá is kell válnia
Budapest, 2014. május 20., kedd (MTI) – Magyarországnak nemcsak Közép-Kelet-Európa termelési,
hanem innovációs központjává is kell válnia, ehhez a kormány minden támogatást megad – mondta
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter kedden Budapesten, a Magyar Innovációs Szövetség
közgyűlésén. A miniszter kiemelte: Magyarország rendelkezik azokkal a kapacitásokkal és
lehetőségekkel, hogy az innováció területén is központi szerepe legyen. Szerinte ehhez a
gazdaságpolitika oldaláról két dologra van szükség: fenn kell tartani a stabilitást a gazdasági
teljesítményben és élénkíteni kell a megindult gazdasági növekedést. A kormány célja, hogy a 2018-ig
tartó kormányzati ciklus végéig 20, az évtized végéig pedig legalább 30 világszínvonalú innovációs
központ működjön Magyarországon...
Mlszksz.hu, 2014. május 22., csütörtök
Az országnak nemcsak termelési, hanem innovációs központtá is kell válnia
Elemzeskozpont.hu, 2014. május 20., kedd
Varga: az országnak nemcsak termelési, hanem innovációs központtá is kell válnia
Szon.hu, 2014. május 20., kedd
Varga: az országnak nemcsak termelési, hanem innovációs központtá is kell válnia
Sztarklikk.hu, 2014. május 20., kedd
Varga szerint az országnak innovációs központtá is kell...
Magyarországnak nemcsak Közép-Kelet-Európa termelési, hanem innovációs központjává is kell
válnia, ehhez a kormány minden támogatást megad - mondta Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter kedden Budapesten, a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén.
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A miniszter kiemelte: Magyarország rendelkezik azokkal a kapacitásokkal és lehetőségekkel, hogy az
innováció területén is központi szerepe legyen. Szerinte ehhez a gazdaságpolitika oldaláról két
dologra van szükség: fenn kell tartani a stabilitást a gazdasági teljesítményben és élénkíteni kell a
megindult gazdasági növekedést.
A kormány célja, hogy a 2018-ig tartó kormányzati ciklus végéig 20, az évtized végéig pedig legalább
30 világszínvonalú innovációs központ működjön Magyarországon - mondta Varga Mihály.
Kifejtette, a gazdasági növekedés és a vállalkozások versenyképességének javítása nem képzelhető
el az innováció és a kutatás-fejlesztés (K+F) támogatása nélkül, ezért a következő időszakban a
kormány ösztönözi szeretné, hogy a termeléshez magasabb hozzáadott értéket előállító
tevékenységek kapcsolódjanak.
Hozzátette, bár még nem állt fel az új kormány, s a kabinet programjának elkészítése a miniszterektől
függ majd, az innováció területén már körvonalazódnak az irányok.
Elmondta, az utóbbi években életbe léptetett vállalati adókedvezményeket megtartják, és "ha a
költségvetési mozgástér erre lehetőséget ad", akkor tovább mérséklik a terheket. Ezenkívül szeretnék
folytatni az adminisztratív terhek csökkentését célzó programokat, tovább gyorsítani a cégbejegyzést,
valamint a finanszírozási lehetőségeken is szeretnének javítani.
Varga Mihály elmondta: bíznak benne, hogy az élénkülő gazdaság a kereskedelmi banki szektorban is
segíti a hitelezés bővülését, de a kormány olyan szabálymódosításokra is készül, amelyek ezt
ösztönzik.
A nemzetgazdasági miniszter szerint egy olyan iparstratégiát kell kidolgozni, ami a járműiparnak való
kitettséget csökkenti, ezért ki kell választani néhány területet, és a forrásokat erre kell összpontosítani.
Példaként említette az elektronikai ipart, a logisztikát, az egészségipart és a turizmust, valamint a
védelmi- és élelmiszeripart. Varga Mihály kiemelte az elektromobilitás támogatásának fontosságát, és
emlékeztetett arra, hogy a kormány a Jedlik Ányos program keretében szeretné ösztönözni az
elektromos eszközök fejlesztését és használatát, elsősorban a közlekedésben.
A nemzetgazdasági miniszter szólt arról is, hogy a kormány struktúraváltásra készül az innováció
területén, és ebben a következő hónapokban szerepe lesz egy olyan tanácsnak, amely a
fejlesztéseket ernyőszervezetként fogja össze. Míg a 2007-2013 közötti európai uniós fejlesztési
időszakban az unós források mindössze 16 százalékát fordították közvetlenül gazdaságfejlesztésre, a
2014-2020-asban már 60 százalékát, több mint 4000 milliárd forintot. Az elsődleges irány a kis- és
közepes vállalkozások fejlesztése, a kutatás-fejlesztési és munkaerő-piaci programok támogatása lesz
- közölte.
Elmondta, hogy 2014-2020 között összesen 700 milliárd forint fejlesztési forrás áll majd rendelkezésre
a K+F-re, s a pénz elosztásánál figyelembe kell venni a versenyképességi szempontokat. Cél az is,
hogy összehangolják az egyetemi, akadémiai és vállalati kutatásokat, s 2020-ig 40 százalékkal
növeljék a kutatói létszámot.
Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a gazdasági eredményekhez nem elég a tudás, az ötlet és a
szorgalom: ennél több kell, a találmányban, ötletben meglévő tudást hasznosítani is kell.
Kitért arra is, hogy 2008-2014 között a magyar gazdaságpolitikának a válságkezelésre kellett
koncentrálnia, mára azonban eredményes volt a gazdasági szerkezetváltás, és a magyar gazdaság
kezdi visszanyerni vitalitását.
Emlékeztetett arra, hogy a bruttó hazai termék az idei első negyedévben 3,5 százalékkal nőtt, amivel
Magyarország Románia és Lengyelország után a harmadik legjobb eredmény érte el az uniós
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tagállamok között.
A kormánynak fontos partnere az innovációs szövetség, a kabinet a jövőben is nyitott arra, hogy a
következő éveket meghatározó prioritásokat az ágazati érdekképviseletekkel, szövetségekkel
egyeztesse - emelte ki Varga Mihály.

Portfolio.hu, 2014. május 20., kedd
Varga is csepegteti az ígéreteket
Bár az új kormány hivatalosan csak június 6-án áll fel, kormánypárti politikusok sorozatban árulják el a
következő négy évre vonatkozó terveket. Így tett kedden Varga Mihály is.
edden Budapesten, a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén a nemzetgazdasági miniszter arról
beszélt, hogy bár még nem állt fel az új kormány, s a kabinet programjának elkészítése a
miniszterektől függ majd, az innováció területén már körvonalazódnak az irányok. Ezek szerint:







az utóbbi években életbe léptetett vállalati adókedvezményeket megtartják
"ha a költségvetési mozgástér erre lehetőséget ad", akkor tovább mérséklik a terheket
folytatni szeretnék az adminisztratív terhek csökkentését célzó programokat
gyorsítanák a cégbejegyzést
tovább javítanák finanszírozási lehetőségeket
a kormány olyan szabálymódosításokra készül, amelyek ösztönzik a kereskedelmi banki
szektorban a hitelezés bővülését

Ezt megelőzően vasárnap Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője fogalmazott meg négy ígéretet.

Mfor.hu, 2014. május 20., kedd
Varga: hitelezést ösztönző szabálymódosításokra készül a kormány
Napigazdasag.hu, 2014. május 20., kedd
Varga innovációs központtá tenné az országot

Magyarországnak nemcsak Közép-Kelet-Európa termelési, hanem innovációs központjává is kell
válnia, ehhez a kormány minden támogatást megad - mondta Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter kedden Budapesten, a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén.
A miniszter kiemelte: Magyarország rendelkezik azokkal a kapacitásokkal és lehetőségekkel, hogy az
innováció területén is központi szerepe legyen. Szerinte ehhez a gazdaságpolitika oldaláról két
dologra van szükség: fenn kell tartani a stabilitást a gazdasági teljesítményben és élénkíteni kell a
megindult gazdasági növekedést.
A kormány célja, hogy a 2018-ig tartó kormányzati ciklus végéig 20, az évtized végéig pedig legalább
30 világszínvonalú innovációs központ működjön Magyarországon - mondta Varga Mihály. Kifejtette, a
gazdasági növekedés és a vállalkozások versenyképességének javítása nem képzelhető el az
innováció és a kutatás-fejlesztés (K+F) támogatása nélkül, ezért a következő időszakban a kormány
ösztönözi szeretné, hogy a termeléshez magasabb hozzáadott értéket előállító tevékenységek
kapcsolódjanak.
Elmondta, az utóbbi években életbe léptetett vállalati adókedvezményeket megtartják, és "ha a
költségvetési mozgástér erre lehetőséget ad", akkor tovább mérséklik a terheket. Ezenkívül szeretnék
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folytatni az adminisztratív terhek csökkentését célzó programokat, tovább gyorsítani a cégbejegyzést,
valamint a finanszírozási lehetőségeken is szeretnének javítani.
A nemzetgazdasági miniszter szerint egy olyan iparstratégiát kell kidolgozni, ami a járműiparnak való
kitettséget csökkenti, ezért ki kell választani néhány területet, és a forrásokat erre kell összpontosítani.
Példaként említette az elektronikai ipart, a logisztikát, az egészségipart és a turizmust, valamint a
védelmi- és élelmiszeripart. Varga Mihály kiemelte az elektromobilitás támogatásának fontosságát, és
emlékeztetett arra, hogy a kormány a Jedlik Ányos program keretében szeretné ösztönözni az
elektromos eszközök fejlesztését és használatát, elsősorban a közlekedésben.
A nemzetgazdasági miniszter szólt arról is, hogy a kormány struktúraváltásra készül az innováció
területén, és ebben a következő hónapokban szerepe lesz egy olyan tanácsnak, amely a
fejlesztéseket ernyőszervezetként fogja össze. Míg a 2007-2013 közötti európai uniós fejlesztési
időszakban az unós források mindössze 16 százalékát fordították közvetlenül gazdaságfejlesztésre, a
2014-2020-asban már 60 százalékát, több mint 4000 milliárd forintot. Az elsődleges irány a kis- és
közepes vállalkozások fejlesztése, a kutatás-fejlesztési és munkaerő-piaci programok támogatása lesz
- közölte.
Elmondta, hogy 2014-2020 között összesen 700 milliárd forint fejlesztési forrás áll majd rendelkezésre
a K+F-re, s a pénz elosztásánál figyelembe kell venni a versenyképességi szempontokat. Cél az is,
hogy összehangolják az egyetemi, akadémiai és vállalati kutatásokat, s 2020-ig 40 százalékkal
növeljék a kutatói létszámot.
Magyarhirlap.hu, 2014. május 20., kedd
Magyarország a térség innovációs központja lehet
A nemzetgazdasági miniszter szerint Magyarországnak nemcsak Közép-Kelet-Európa termelési,
hanem innovációs központjává is kell válnia, amihez a kormány minden támogatást megad. Ehhez
stabilitásra és tovább élénkülő gazdaságra van szükség. A kormányzat célja, hogy a vállalati
adókedvezményeket megtartsák, és ha a költségvetési mozgástér erre lehetőséget ad, akkor tovább
mérsékeljék a terheket.

A nemzetgazdasági miniszter a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén kiemelte, Magyarország
rendelkezik azokkal a kapacitásokkal és lehetőségekkel, hogy az innováció területén is központi
szerepe legyen. Szerinte ehhez a gazdaságpolitika oldaláról két dologra van szükség: fenn kell tartani
a stabilitást a gazdasági teljesítményben és élénkíteni kell a megindult gazdasági növekedést. A
kormány célja, hogy a 2018-ig tartó kormányzati ciklus végéig húsz, az évtized végéig pedig legalább
harminc világszínvonalú innovációs központ működjön Magyarországon - mondta Varga Mihály.
Míg a 2007-2013 közötti európai uniós fejlesztési időszakban az uniós források mindössze 16
százalékát fordították közvetlenül gazdaságfejlesztésre, a 2014-2020-asban már 60 százalékát, több
mint 4000 milliárd forintot.
A tárcavezető elmondta, a gazdasági növekedés és a vállalkozások versenyképességének javítása
nem képzelhető el az innováció és a kutatás-fejlesztés (K+F) támogatása nélkül, ezért a következő
időszakban a kormány ösztönözi szeretné, hogy a termeléshez magasabb hozzáadott értéket előállító
tevékenységek kapcsolódjanak. Hozzátette, bár még nem állt fel az új kormány és a kabinet
programjának elkészítése a miniszterektől függ majd, az innováció területén már körvonalazódnak az
irányok.
Varga Mihály kifejtette, az utóbbi években életbe léptetett vállalati adókedvezményeket megtartják, és
ha a költségvetési mozgástér erre lehetőséget ad, akkor tovább mérséklik a terheket. Ezenkívül
szeretnék folytatni az adminisztratív terhek csökkentését célzó programokat, tovább gyorsítani a
cégbejegyzést, valamint a finanszírozási lehetőségeken is szeretnének javítani. Bíznak abban, hogy
az élénkülő gazdaság a kereskedelmi banki szektorban is segíti a hitelezés bővülését, de a kormány
olyan szabálymódosításokra is készül, amelyek ezt ösztönzik.
A nemzetgazdasági miniszter szerint egy olyan iparstratégiát kell kidolgozni, ami a járműiparnak való
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kitettséget csökkenti, ezért ki kell választani néhány területet, és a forrásokat erre kell összpontosítani.
Példaként említette az elektronikai ipart, a logisztikát, az egészségipart és a turizmust, valamint a
védelmi- és élelmiszeripart. Varga Mihály kiemelte az elektromobilitás támogatásának fontosságát, és
emlékeztetett arra, hogy a kormány a Jedlik Ányos program keretében szeretné ösztönözni az
elektromos eszközök fejlesztését és használatát, elsősorban a közlekedésben.
A nemzetgazdasági miniszter szólt arról is, hogy a kormány struktúraváltásra készül az innováció
területén, és ebben a következő hónapokban szerepe lesz egy olyan tanácsnak, amely a
fejlesztéseket ernyőszervezetként fogja össze. Az elsődleges irány a kis- és közepes vállalkozások
fejlesztése, a kutatás-fejlesztési és munkaerő-piaci programok támogatása lesz - közölte. Elmondta
azt is, hogy 2014-2020 között összesen 700 milliárd forint fejlesztési forrás áll majd rendelkezésre a
K+F-re, és a pénz elosztásánál figyelembe kell venni a versenyképességi szempontokat. Cél az is,
hogy összehangolják az egyetemi, akadémiai és vállalati kutatásokat, és 2020-ig negyven százalékkal
növeljék a kutatói létszámot.
Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a gazdasági eredményekhez nem elég a tudás, az ötlet és a
szorgalom, ennél több kell, a találmányban, ötletben meglévő tudást hasznosítani is kell. A
kormánynak fontos partnere az innovációs szövetség, a kabinet a jövőben is nyitott arra, hogy a
következő éveket meghatározó prioritásokat az ágazati érdekképviseletekkel és szövetségekkel
egyeztesse - emelte ki a nemzetgazdasági miniszter.

Innoportal.hu, 2014. május 20., kedd
Az országnak termelési és innovációs központtá kell válnia
Magyarországnak nemcsak Közép-Kelet-Európa termelési, hanem innovációs központjává is kell
válnia, ehhez a kormány minden támogatást megad – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter május 20-án Budapesten, a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén.
A miniszter kiemelte, hogy Magyarország rendelkezik azokkal a kapacitásokkal és lehetőségekkel,
amelyekkel az innováció területén is központi szerepe lehet. Szerinte ehhez a gazdaságpolitika
oldaláról két dologra van szükség: fenn kell tartani a stabilitást a gazdasági teljesítményben és
élénkíteni kell a megindult gazdasági növekedést – közölte a Magyar Távirati Iroda.
A kormány célja, hogy a 2018-ig tartó kormányzati ciklus végéig 20, az évtized végéig pedig legalább
30 világszínvonalú innovációs központ működjön Magyarországon – mondta Varga Mihály. Kifejtette,
a gazdasági növekedés és a vállalkozások versenyképességének javítása nem képzelhető el az
innováció és a kutatás-fejlesztés (K+F) támogatása nélkül, ezért a következő időszakban a kormány
ösztönözi szeretné, hogy a termeléshez magasabb hozzáadott értéket előállító tevékenységek
kapcsolódjanak. Hozzátette, bár még nem állt fel az új kormány, s a kabinet programjának elkészítése
a miniszterektől függ majd, az innováció területén már körvonalazódnak az irányok. Elmondta, az
utóbbi években életbe léptetett vállalati adókedvezményeket megtartják, és “ha a költségvetési
mozgástér erre lehetőséget ad”, akkor tovább mérséklik a terheket. Ezenkívül szeretnék folytatni az
adminisztratív terhek csökkentését célzó programokat, tovább gyorsítani a cégbejegyzést, valamint a
finanszírozási lehetőségeken is szeretnének javítani.
Varga Mihály elmondta: bíznak benne, hogy az élénkülő gazdaság a kereskedelmi banki szektorban is
segíti a hitelezés bővülését, de a kormány olyan szabálymódosításokra is készül, amelyek ezt
ösztönzik.
A nemzetgazdasági miniszter szerint egy olyan iparstratégiát kell kidolgozni, ami a járműiparnak való
kitettséget csökkenti, ezért ki kell választani néhány területet, és a forrásokat erre kell összpontosítani.
Példaként említette az elektronikai ipart, a logisztikát, az egészségipart és a turizmust, valamint a
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védelmi- és élelmiszeripart. Varga Mihály kiemelte az elektromobilitás támogatásának fontosságát, és
emlékeztetett arra, hogy a kormány a Jedlik Ányos program keretében szeretné ösztönözni az
elektromos eszközök fejlesztését és használatát, elsősorban a közlekedésben.
A nemzetgazdasági miniszter szólt arról is, hogy a kormány struktúraváltásra készül az innováció
területén, és ebben a következő hónapokban szerepe lesz egy olyan tanácsnak, amely a
fejlesztéseket ernyőszervezetként fogja össze. Míg a 2007-2013 közötti európai uniós fejlesztési
időszakban az unós források mindössze 16 százalékát fordították közvetlenül gazdaságfejlesztésre, a
2014-2020-asban már 60 százalékát, több mint 4000 milliárd forintot. Az elsődleges irány a kis- és
közepes vállalkozások fejlesztése, a kutatás-fejlesztési és munkaerő-piaci programok támogatása lesz
– közölte.
Elmondta, hogy 2014-2020 között összesen 700 milliárd forint fejlesztési forrás áll majd rendelkezésre
a K+F-re, s a pénz elosztásánál figyelembe kell venni a versenyképességi szempontokat. Cél az is,
hogy összehangolják az egyetemi, akadémiai és vállalati kutatásokat, s 2020-ig 40 százalékkal
növeljék a kutatói létszámot.
Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a gazdasági eredményekhez nem elég a tudás, az ötlet és a
szorgalom: ennél több kell, a találmányban, ötletben meglévő tudást hasznosítani is kell.
Kitért arra is, hogy 2008-2014 között a magyar gazdaságpolitikának a válságkezelésre kellett
koncentrálnia, mára azonban eredményes volt a gazdasági szerkezetváltás, és a magyar gazdaság
kezdi visszanyerni vitalitását. Emlékeztetett arra, hogy a bruttó hazai termék az idei első negyedévben
3,5 százalékkal nőtt, amivel Magyarország Románia és Lengyelország után a harmadik legjobb
eredmény érte el az uniós tagállamok között.
A kormánynak fontos partnere a Magyar Innovációs Szövetség, a kabinet a jövőben is nyitott arra,
hogy a következő éveket meghatározó prioritásokat az ágazati érdekképviseletekkel, szövetségekkel
egyeztesse – emelte ki Varga Mihály.
Hirado.hu, 2014. május 20., kedd
Varga: az országnak innovációs központtá is kell válnia
Rendelkezünk azokkal a kapacitásokkal és lehetőségekkel, hogy ezen a területen is komoly
szerepünk lehessen - mondta a nemzetgazdasági miniszter a Magyar Innovációs Szövetség
közgyűlésén.
Magyarországnak nemcsak Közép-Kelet-Európa termelési, hanem innovációs központjává is kell
válnia, ehhez a kormány minden támogatást megad - mondta Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter kedden Budapesten, a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén. A miniszter kiemelte:
Magyarország rendelkezik azokkal a kapacitásokkal és lehetőségekkel, hogy az innováció területén is
központi szerepe legyen. Szerinte ehhez a gazdaságpolitika oldaláról két dologra van szükség: fenn
kell tartani a stabilitást a gazdasági teljesítményben és élénkíteni kell a megindult gazdasági
növekedést. A kormány célja, hogy a 2018-ig tartó kormányzati ciklus végéig 20, az évtized végéig
pedig legalább 30 világszínvonalú innovációs központ működjön Magyarországon - mondta Varga
Mihály.
Kifejtette, a gazdasági növekedés és a vállalkozások versenyképességének javítása nem képzelhető
el az innováció és a kutatás-fejlesztés (K+F) támogatása nélkül, ezért a következő időszakban a
kormány ösztönözi szeretné, hogy a termeléshez magasabb hozzáadott értéket előállító
tevékenységek kapcsolódjanak. Hozzátette, bár még nem állt fel az új kormány, és a kabinet
programjának elkészítése a miniszterektől függ majd, az innováció területén már körvonalazódnak az
irányok. Elmondta, az utóbbi években életbe léptetett vállalati adókedvezményeket megtartják, és "ha
a költségvetési mozgástér erre lehetőséget ad", akkor tovább mérséklik a terheket. Ezenkívül
szeretnék folytatni az adminisztratív terhek csökkentését célzó programokat, tovább gyorsítani a
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cégbejegyzést, valamint a finanszírozási lehetőségeken is szeretnének javítani. Varga Mihály
elmondta: bíznak benne, hogy az élénkülő gazdaság a kereskedelmi banki szektorban is segíti a
hitelezés bővülését, de a kormány olyan szabálymódosításokra is készül, amelyek ezt ösztönzik.

A nemzetgazdasági miniszter szerint egy olyan iparstratégiát kell kidolgozni, ami a járműiparnak való
kitettséget csökkenti, ezért ki kell választani néhány területet, és a forrásokat erre kell összpontosítani.
Példaként említette az elektronikai ipart, a logisztikát, az egészségipart és a turizmust, valamint a
védelmi- és élelmiszeripart. Varga Mihály kiemelte az elektromobilitás támogatásának fontosságát, és
emlékeztetett arra, hogy a kormány a Jedlik Ányos program keretében szeretné ösztönözni az
elektromos eszközök fejlesztését és használatát, elsősorban a közlekedésben.
A nemzetgazdasági miniszter beszélt arról is, hogy a kormány struktúraváltásra készül az innováció
területén, és ebben a következő hónapokban szerepe lesz egy olyan tanácsnak, amely a
fejlesztéseket ernyőszervezetként fogja össze. Míg a 2007-2013 közötti európai uniós fejlesztési
időszakban az unós források mindössze 16 százalékát fordították közvetlenül gazdaságfejlesztésre, a
2014-2020-asban már 60 százalékát, több mint 4000 milliárd forintot. Az elsődleges irány a kis- és
közepes vállalkozások fejlesztése, a kutatás-fejlesztési és munkaerő-piaci programok támogatása lesz
- közölte. Elmondta, hogy 2014-2020 között összesen 700 milliárd forint fejlesztési forrás áll majd
rendelkezésre a K+F-re, s a pénz elosztásánál figyelembe kell venni a versenyképességi
szempontokat. Cél az is, hogy összehangolják az egyetemi, akadémiai és vállalati kutatásokat, s
2020-ig 40 százalékkal növeljék a kutatói létszámot.
Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a gazdasági eredményekhez nem elég a tudás, az ötlet és a
szorgalom: ennél több kell, a találmányban, ötletben meglévő tudást hasznosítani is kell. Kitért arra is,
hogy 2008-2014 között a magyar gazdaságpolitikának a válságkezelésre kellett koncentrálnia, mára
azonban eredményes volt a gazdasági szerkezetváltás, és a magyar gazdaság kezdi visszanyerni
vitalitását. Emlékeztetett arra, hogy a bruttó hazai termék az idei első negyedévben 3,5 százalékkal
nőtt, amivel Magyarország Románia és Lengyelország után a harmadik legjobb eredmény érte el az
uniós tagállamok között. A kormánynak fontos partnere az innovációs szövetség, a kabinet a jövőben
is nyitott arra, hogy a következő éveket meghatározó prioritásokat az ágazati érdekképviseletekkel,
szövetségekkel egyeztesse - emelte ki Varga Mihály.

Uzleti-innovacio.blog.hu, 2014. május 20., kedd
Zizzenj rá, idő van! - Varga: innovációs központtá kell válnunk
Figyelo.hu, 2014. május 20., kedd
Varga: innovációs központtá kell válnunk
Magyarországnak nemcsak Közép-Kelet Európa termelési, hanem innovációs központjává is kell
válnia, ehhez a kormány minden támogatást megad - mondta Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter kedden Budapesten, a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén.
A miniszter kiemelte: Magyarország rendelkezik azokkal a kapacitásokkal és lehetőségekkel, hogy az
innováció területén is központi szerepe legyen.
Szerinte ehhez a gazdaságpolitika oldaláról két dologra van szükség: fenn kell tartani a stabilitást a
gazdasági teljesítményben és élénkíteni kell a megindult gazdasági növekedést. A kormány célja,
hogy a 2018-ig tartó kormányzati ciklus végéig 20, az évtized végéig pedig legalább 30
világszínvonalú innovációs központ működjön Magyarországon - mondta Varga Mihály.
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Orientpress.hu, 2014. május 20., kedd
Varga Mihály: iparstratégia kell!
Egy olyan iparstratégiát szeretnénk kidolgozni és véghezvinni, ami megszünteti a magyar gazdaság
egyoldalúságát, amely ma a járműiparra és annak exportjára épül - mondta a nemzetgazdasági
miniszter a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén. Varga Mihály leszögezte, ezt az
egészségtelen gazdasági állapotot szeretnék megszüntetni, így több lehetőséget adnának az
elektronikaipar, az egészség és a turizmus, valamint az élelmiszeripar fejlődésére.
Az elmúlt ciklusban véghez vitt gazdasági szervezetváltás eredményes volt, a magyar gazdaság kezdi
elérni azt a szintet, amire a válság előtti időszakban képes volt. Ezt a növekedést szeretnénk tartóssá
és dinamikussá tenni. A gazdasági eredményhez nem elég a tudás, az ötlet és a szorgalom, ehhez
támogatásra van szükség – szögezte le bevezetőként a miniszter.
A kormány célja és feladata, hogy egy olyan megbízható gazdasági környezetet alakítson ki,
amelyekben a termelő vállalatok az innovációkat sikerrel alkalmazhatják. Célunk, hogy Magyarország
termelési és innovációs központtá váljon a régióban – mondta Varga Mihály. Ehhez a
gazdaságpolitika részéről egyrészt stabilitásra, másrészt a gazdasági növekedés élénkítésére van
szükség. Ennek keretében „kiemelt figyelmet fogunk fordítani a hazai vállalkozók lehetőségeinek
bővítésére. Azt kívánjuk elérni, hogy a vállalataink az értékteremtő munka és innovációfejlesztés
eredményeinek hasznosításával minél magasabb hozzáadott értékű termékekkel jelenhessenek meg
a hazai és a nemzetközi piacokon.”
A nemzetgazdasági miniszter elmondta, mindehhez szeretnék meghagyni a már bevezetett
adókedvezményeket, folytatják az adminisztrációs terhek csökkentését és a finanszírozási
lehetőségeken is szeretnének javítani.
Mindenekelőtt azonban szükség van egy olyan iparstratégia kidolgozására és végrehajtására, ami
megszünteti a magyar gazdaság egyoldalúságát, amely ma a járműiparra és annak exportjára épül –
mondta a miniszter. Ennek keretében ki kell választani néhány területet, felmérni a rendelkezésre álló
forrásokat és ezekre a területekre fordítani. Varga Mihály szerint az elektronikaipar, az egészségipar
és a turizmus – e kettő szervesen összekapcsolódva -, valamint az élelmiszeripar jöhet szóba.
Az innovációt és kutatásfejlesztést támogatáspolitikai eszközökkel kívánja ösztönözni a kormány –
mondta. „Célunk, hogy a ciklus végéig 20, az évtized végéig pedig 30 magas színvonalú innovációs
központ működjön hazánkban”- tette hozzá. Ennek megvalósítására struktúraváltásra készülnek az
innováció területén is, a részletekről azonban egyelőre nem beszélt.
Mno.hu, 2014. május 20., kedd
Innovációs központtá kell válnia Magyarországnak
Magyarországnak nemcsak Közép-Kelet-Európa termelési, hanem innovációs központjává is kell
válnia, ehhez a kormány minden támogatást megad – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter kedden Budapesten, a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén.
A miniszter kiemelte: Magyarország rendelkezik azokkal a kapacitásokkal és lehetőségekkel, hogy az
innováció területén is központi szerepe legyen. Szerinte ehhez a gazdaságpolitika oldaláról két
dologra van szükség: fenn kell tartani a stabilitást a gazdasági teljesítményben, és élénkíteni kell a
megindult gazdasági növekedést.
Körvonalazódnak az irányok
A kormány célja, hogy a 2018-ig tartó kormányzati ciklus végéig 20, az évtized végéig pedig legalább
30 világszínvonalú innovációs központ működjön Magyarországon – mondta Varga. Kifejtette, a
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gazdasági növekedés és a vállalkozások versenyképességének javítása nem képzelhető el az
innováció és a kutatás-fejlesztés (K+F) támogatása nélkül, ezért a következő időszakban a kormány
ösztönözi szeretné, hogy a termeléshez magasabb hozzáadott értéket előállító tevékenységek
kapcsolódjanak.

Hozzátette, bár még nem állt fel az új kormány, s a kabinet programjának elkészítése a miniszterektől
függ majd, az innováció területén már körvonalazódnak az irányok. Elmondta, az utóbbi években
életbe léptetett vállalati adókedvezményeket megtartják, és „ha a költségvetési mozgástér erre
lehetőséget ad”, akkor tovább mérséklik a terheket. Ezenkívül szeretnék folytatni az adminisztratív
terhek csökkentését célzó programokat, tovább gyorsítani a cégbejegyzést, valamint a finanszírozási
lehetőségeken is szeretnének javítani.
Összpontosítani kell a forrásokat
Varga elmondta: bíznak benne, hogy az élénkülő gazdaság a kereskedelmi banki szektorban is segíti
a hitelezés bővülését, de a kormány olyan szabálymódosításokra is készül, amelyek ezt ösztönzik. A
nemzetgazdasági miniszter szerint egy olyan iparstratégiát kell kidolgozni, ami a járműiparnak való
kitettséget csökkenti, ezért ki kell választani néhány területet, és a forrásokat erre kell összpontosítani.
Példaként említette az elektronikai ipart, a logisztikát, az egészségipart és a turizmust, valamint a
védelmi és élelmiszeripart.
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Varga kiemelte az elektromobilitás támogatásának fontosságát, és emlékeztetett arra, hogy a kormány
a Jedlik Ányos program keretében szeretné ösztönözni az elektromos eszközök fejlesztését és
használatát, elsősorban a közlekedésben. A nemzetgazdasági miniszter szólt arról is, hogy a kormány
struktúraváltásra készül az innováció területén, és ebben a következő hónapokban szerepe lesz egy
olyan tanácsnak, amely a fejlesztéseket ernyőszervezetként fogja össze. 4000 milliárd forint
Míg a 2007–2013 közötti európai uniós fejlesztési időszakban az unós források mindössze 16
százalékát fordították közvetlenül gazdaságfejlesztésre, a 2014–2020-asban már 60 százalékát, több
mint 4000 milliárd forintot. Az elsődleges irány a kis- és közepes vállalkozások fejlesztése, a kutatásfejlesztési és munkaerő-piaci programok támogatása lesz – közölte.
Elmondta, hogy 2014–2020 között összesen 700 milliárd forint fejlesztési forrás áll majd rendelkezésre
a K+F-re, s a pénz elosztásánál figyelembe kell venni a versenyképességi szempontokat. Cél az is,
hogy összehangolják az egyetemi, akadémiai és vállalati kutatásokat, s 2020-ig 40 százalékkal
növeljék a kutatói létszámot.
Nem elég a tudás, az ötlet és a szorgalom
Varga hangsúlyozta, hogy a gazdasági eredményekhez nem elég a tudás, az ötlet és a szorgalom:
ennél több kell, a találmányban, ötletben meglévő tudást hasznosítani is kell. Kitért arra is, hogy
2008–2014 között a magyar gazdaságpolitikának a válságkezelésre kellett koncentrálnia, mára
azonban eredményes volt a gazdasági szerkezetváltás, és a magyar gazdaság kezdi visszanyerni
vitalitását.
Emlékeztetett arra, hogy a bruttó hazai termék az idei első negyedévben 3,5 százalékkal nőtt, amivel
Magyarország Románia és Lengyelország után a harmadik legjobb eredmény érte el az uniós
tagállamok között. A kormánynak fontos partnere az innovációs szövetség, a kabinet a jövőben is
nyitott arra, hogy a következő éveket meghatározó prioritásokat az ágazati érdekképviseletekkel,
szövetségekkel egyeztesse – emelte ki Varga.

Hir.ma, 2014. május 20., kedd
Varga: az országnak nemcsak termelési, hanem innovációs központtá is kell válnia
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Magyarországnak nemcsak Közép-Kelet-Európa termelési, hanem innovációs központjává is kell
válnia, ehhez a kormány minden támogatást megad – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter kedden Budapesten, a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén.
A miniszter kiemelte: Magyarország rendelkezik azokkal a kapacitásokkal és lehetőségekkel, hogy az
innováció területén is központi szerepe legyen. Szerinte ehhez a gazdaságpolitika oldaláról két
dologra van szükség: fenn kell tartani a stabilitást a gazdasági teljesítményben és élénkíteni kell a
megindult gazdasági növekedést.
A kormány célja, hogy a 2018-ig tartó kormányzati ciklus végéig 20, az évtized végéig pedig legalább
30 világszínvonalú innovációs központ működjön Magyarországon – mondta Varga Mihály.
Varga: az országnak nemcsak termelési, hanem innovációs központtá is kell válnia
Magyarországnak nemcsak Közép-Kelet-Európa termelési, hanem innovációs központjává is kell
válnia, ehhez a kormány minden támogatást megad – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter kedden Budapesten, a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén.
A miniszter kiemelte: Magyarország rendelkezik azokkal a kapacitásokkal és lehetőségekkel, hogy az
innováció területén is központi szerepe legyen. Szerinte ehhez a gazdaságpolitika oldaláról két
dologra van szükség: fenn kell tartani a stabilitást a gazdasági teljesítményben és élénkíteni kell a
megindult gazdasági növekedést.
A kormány célja, hogy a 2018-ig tartó kormányzati ciklus végéig 20, az évtized végéig pedig legalább
30 világszínvonalú innovációs központ működjön Magyarországon – mondta Varga Mihály.

Kifejtette, a gazdasági növekedés és a vállalkozások versenyképességének javítása nem képzelhető
el az innováció és a kutatás-fejlesztés (K+F) támogatása nélkül, ezért a következő időszakban a
kormány ösztönözi szeretné, hogy a termeléshez magasabb hozzáadott értéket előállító
tevékenységek kapcsolódjanak. Hozzátette, bár még nem állt fel az új kormány, s a kabinet
programjának elkészítése a miniszterektől függ majd, az innováció területén már körvonalazódnak az
irányok.
Elmondta, az utóbbi években életbe léptetett vállalati adókedvezményeket megtartják, és “ha a
költségvetési mozgástér erre lehetőséget ad”, akkor tovább mérséklik a terheket. Ezenkívül szeretnék
folytatni az adminisztratív terhek csökkentését célzó programokat, tovább gyorsítani a cégbejegyzést,
valamint a finanszírozási lehetőségeken is szeretnének javítani.
Varga Mihály elmondta: bíznak benne, hogy az élénkülő gazdaság a kereskedelmi banki szektorban is
segíti a hitelezés bővülését, de a kormány olyan szabálymódosításokra is készül, amelyek ezt
ösztönzik. A nemzetgazdasági miniszter szerint egy olyan iparstratégiát kell kidolgozni, ami a
járműiparnak való kitettséget csökkenti, ezért ki kell választani néhány területet, és a forrásokat erre
kell összpontosítani. Példaként említette az elektronikai ipart, a logisztikát, az egészségipart és a
turizmust, valamint a védelmi- és élelmiszeripart. Varga Mihály kiemelte az elektromobilitás
támogatásának fontosságát, és emlékeztetett arra, hogy a kormány a Jedlik Ányos program keretében
szeretné ösztönözni az elektromos eszközök fejlesztését és használatát, elsősorban a közlekedésben.
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Lakihegyradio.hu, 2014. május 20., kedd
Központtá válnánk
Termelési és innovációs központtá kell válnia Magyarországnak - jelentette be a nemzetgazdasági
miniszter.
Varga Mihály a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén arról beszélt, hogy az ország rendelkezik
azokkal a lehetőségekkel, hogy az innováció területén is központi szerepe legyen Közép-KeletEurópában. A politikus szerint a kormány célja, hogy 2018-ig 20, az évtized végére pedig 30
világszínvonalú innovációs központ működjön hazánkban. A gazdasági növekedés és a vállalkozások
versenyképességének növelés ugyanis nem lehetséges az innováció valamint a kutatás-fejlesztés
támogatása nélkül.
Hir7.info, 2014. május 20., kedd
Az országnak nemcsak termelési, hanem innovációs központtá is kell válnia
Echotv.hu, 2014. május 20., kedd
Innováció
„…Magyarország nem csak termelési, de innovációs központ is kíván lenni, ehhez a gazdaság
stabilitásának fenntartására és élénkítésére van szükség - mondta nemzetgazdasági miniszter a
Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén…”
Mr1-Kossuth Rádió, Délutáni krónika, 2014. május 20., kedd
A kormány minden támogatást megad ahhoz, hogy Magyarország innovációs központja is
legyen Közép-Európának
Lánchíd Rádió, Esti Híradó, 2014. május 20., kedd
Magyarországnak nem csak Közép-Kelet-Európa termelési, hanem innovációs központjává is
válnia kell, mondta Varga Mihály
„…A nemzetgazdasági miniszter a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén kiemelte, hazánk
rendelkezik azokkal a kapacitásokkal és lehetőségekkel, hogy az innováció területén is központi
szerepe legyen. Szerinte ehhez fenn kell tartani a stabilitást és élénkíteni kell a gazdasági
növekedést…”
M1, Híradó este, 2014. május 20., kedd
Az innováció területén is struktúraváltás lesz, jelentette be Varga Mihály
„…Az innováció területén is struktúraváltás lesz - jelentette be a nemzetgazdasági miniszter a Magyar
Innovációs Szövetség közgyűlésén. Varga Mihály elmondta: az új kormány célja, hogy a ciklus végéig
húsz, az évtized végéig pedig legalább harminc világszínvonalú innovációs központ működjön
Magyarországon…”
ECHO TV, Hírek, 2014. május 20., kedd
Magyarország nem csak termelési, hanem innovációs központ is kíván lenni, mondta Varga
Mihály
Duna TV, Esti Híradó, 2014. május 20., kedd
Az innováció területén is struktúraváltás lesz, jelentette be Varga Mihály
Magyar Hírlap, 2014. május 21., szerda, 10. oldal
Hangsúlyt kap a kutatás-fejlesztés
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Varga Mihály: A kormány struktúraváltásra készül az innovációban - az évtized végéig harminc
korszerű központ jöhet létre
Az új kormányzati ciklusban az egyik elsődleges irány a kis- és közepes vállalkozások előtérbe
helyezése és a kutatás- fejlesztési programok támogatása lesz. Az innováció területét is kiemelten
kezeli majd a kormányzat, ehhez több tucat központ létrehozását tervezik - jelentette be tegnap Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszter a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén.
A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz (K+F+I) erős nemzetgazdaság kell, a mutatószámok egyre
jobbak. Magyarország rendelkezik a szükséges kapacitásokkal és lehetőségekkel, hogy az
innovációnak a kutatásban és fejlesztésben is központi szerepe legyen - mondta a szaktárca vezetője.
A kormányzatnak az a célja, hogy olyan gazdasági környezet jöjjön létre, amelyet a K+F+I szektor
hasznosíthat, és az eredményeket az ország javára képes fordítani. Ehhez pedig innovációs
központok kellenek. A kabinet éppen ezért azt tervezi, hogy 2018-ig, a kormányzati ciklus végéig
húsz, az évtized végéig pedig legalább harminc korszerű központot hoz létre. Így az ország
termeléséhez magasabb hozzáadott értéket előállító tevékenységek kapcsolódhatnak - mondta Varga
Mihály. Az új kormányzati ciklusban erre a szektorra sem hárul a mostaninál nagyobb teher, sőt - a
költségvetéstől függően - ezek csökkentése is folyamatban van. A nemzetgazdasági miniszter szerint
olyan iparstratégiát kell kidolgozni, amely a járműipari kitettséget csökkenti, ezért ki kell választani
néhány területet, és a forrásokat erre kell összpontosítani. Példaként említette az elektronikai ipart, a
logisztikát, az egészségipart és a turizmust, valamint a védelmi és élelmiszeripart. A nemzetgazdasági
miniszter szólt arról is, hogy a kormány struktúraváltásra készül az innovációban, és ebben a
következő hónapokban szerepe lesz egy olyan tanácsnak, amely a fejlesztéseket ernyőszervezetként
fogja össze. A 2007 és 2013 közötti európai uniós fejlesztési időszakban az unós források mindössze
tizenhat százalékát fordították közvetlenül gazdaságfejlesztésre, a 2014-2020-asban már hatvan
százalékát, több mint négyezermilliárd forintot. Az elsődleges irány a kisés közepes vállalkozások
fejlesztése, a kutatás-fejlesztési és munkaerőpiaci programok támogatása lesz - mondta Varga
Mihály.

Magyar Hírlap, 2014. május 21., szerda, 10. oldal
2 perces interjú
Szabó Gábor a Magyar Innovációs Szövetség elnöke
- Varga Mihály bejelentései mennyire hathatnak ösztönzően a hazai innovációs szektorra?
- Bizakodóan és kíváncsian tekintünk az új kormányzati ciklus elé. Várjuk a most bejelentett,
világszínvonalú innovációs központok megvalósítását, ez nagy előrelépést jelent majd az ágazatnak.
Kíváncsiak vagyunk arra is, hogy mikor kezdi meg működését és milyen eredménnyel az a szervezet,
amely a K+F+I szakterület működését - különös tekintettel a fejlesztésekre - összefogja. Reméljük,
hogy a bürokrácia még tovább csökkenhet, noha már eddig is számos egyszerűsítés történt.
- A közgyűlésen a brüsszeli bürokráciát bírálta. Ezalatt mit ért?
- Ami a brüsszeli fejekben megszületik, az Belgiumra levetítve lehet, hogy jó, de közel sem biztos,
hogy itthon is működik. Ez alatt a jogszabályok könnyítését és azok alkalmazását, a pályázatok kiírási
feltételeinek való könnyebb megfelelést értem.
- Mi szerepel még a szövetség legfőbb céljai között?
- Mindenképpen szeretnénk, ha a közbeszerzések hatékonyabban működnének, és az innovációs
terület emberi erőforrásokkal még tovább bővülhetne. Üdvözöljük azt is, hogy országunkkal szemben
visszatért a befektetői bizalom, és egyre több külföldi vállalat kíván az innováció területén bővíteni.
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Ebben tudunk segíteni, szeretnénk kapcsolatot ápolni velük, hiszen az ország gazdasági bővülésének
igen jelentős részét adja a K+F+I terület.
Magyar Nemzet, 2014. május 21., szerda, 12. oldal
Innovációs központ lehetünk
A hitelezés felgyorsításával ösztönözné a kormány a növekedést
Jogszabályok módosításával igyekszik a kormány fellendíteni a vállalatok hitelezését, mert ez még ma
is alacsony szinten áll a bankoknál - jelentette ki tegnap Varga Mihály.
A termelés mellett az innováció területén is élre törhet a régióban Magyarország - jelentette ki tegnap
Varga Mihály. A nemzetgazdasági miniszter szerint a cél eléréséhez elsősorban két dologra van
szükség: gazdasági teljesítményre és a megkezdődött növekedés további élénkítésére. Jelezte, a
kormány ehhez kész minden támogatást megadni. A Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén szólt
arról is: a kormány célja, hogy a jelenlegi 1,29-ról az évtized végére GDP-arányosan 1,8 százalékra
emelkedjen a kutatás-fejlesztésre fordított összeg. Emlékeztetett, a. 2014-2020-as uniós támogatási
időszakban a nemzeti keretből 700 milliárd forint jut kutatás-fejlesztésre, míg a vállalkozások és a
kutatóműhelyek közvetlenül Brüsszeltől igényelhető 70 milliárd eurós keretből is nyerhetnek
támogatást.
A kormány gazdaságpolitikai terveiről annyit mondott: az már látható, hogy a 2010 és 2014 között
bevezetett adókedvezmények megmaradnak, s ha a költségvetés engedi, tovább csökken a terhek
mértéke. Az adminisztráció csökkentését is folytatni szeretné az új kabinet, gyorsítanák a
cégbejegyzést, és javítanának a finanszírozási feltételeken is. Cél, hogy az állami szereplők mellett a
kereskedelmi bankok is aktív szerepet vállaljanak a hitelezésben, ezt jogszabály-módosítással
ösztönözné a kabinet.
A miniszter szerint szükség van egy olyan iparstratégia kidolgozására is, amelyik több lábra állítja a
magyar gazdaságot. A gépjárműgyártás mellett a tárcavezető nagy lehetőségeket lát az élelmiszer-,
az egészség-, az elektronikai ipar, valamint a logisztika és a turizmus területén. Emellett a kormány
egy olyan innovációs tanácsot szeretne létrehozni, amely ernyőszervezetként fogná össze a
különböző szereplőket. Ezzel elkerülhetők lennének a párhuzamosságok.
KIVITEL. Az év végéig 25-re nő a kereskedőházak száma - mondta tegnap a külgazdasági államtitkár.
Szijjártó Péter a Magyar Külgazdasági Szövetség közgyűlésén jelezte, 2018-ra kivitelünk egyharmada
az unión kívülre mehet. (MTI)
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Napi Gazdaság, 2014. május 21., szerda, 1+6+7. oldal
Az innováció a jövő
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Napi Gazdaság, 2014. május 21., szerda, 6–7. oldal
Mielőbb finomhangolni kellene a jogszabályt
Interjú Szabó Gáborral, az Innovációs Szövetség elnökével

Emasa.hu, 2014. május 21., szerda
Innovációs médiadíj Halaska Gábornak
A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) éves közgyűlésén Szabó Gábor elnök adta át a MISZ 2013as Média Díját Halaska Gábornak, a Figyelő hetilap rovatszerkesztőjének.
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Halaska Gábor – a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) Etikai Bizottságának tagja – a
magyar innovációs eredmények bemutatása és a startup ökoszisztéma építése kapcsán végzett
tevékenységét ismerte el a MISZ a díjjal.
A Magyar Innovációs Szövetség május 20-án megrendezett ünnepi eseményén Varga Mihály mondott
beszédet.
Jazzy Rádió, Reggeli Híradó, 2014. május 21., szerda
A kormány minden támogatást megad ahhoz, hogy Magyarország ne csak Közép-Kelet-Európa
termelési, hanem innovációs központja is legyen, jelentette ki Varga Mihály
Mr1-Kossuth Rádió, Reggeli Hírek, 2014. május 21., szerda
A kormány minden támogatást megad ahhoz, hogy Magyarország innovációs központja is
legyen Közép-Kelet-Európának
Mv: A kormány minden támogatást megad ahhoz, hogy Magyarország ne csak Közép-Kelet-Európa
termelési, hanem innovációs központja is legyen - jelentette ki Varga Mihály. A nemzetgazdasági
miniszter a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén azt mondta, a gazdaságpolitika ehhez két
dologgal járulhat hozzá: fenn kell tartani a stabil gazdasági teljesítményt és élénkíteni kell a gazdasági
növekedést.
Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter: Az a célunk, hogy a ciklus végéig húsz, az évtized végéig
pedig legalább harminc világszínvonalú nagyvállalati innovációs központ működjön majd
Magyarországon.
ECHO TV, Reggeli Híradó, 2014. május 21., szerda
Magyarország nem csak termelési, hanem innovációs központ is kíván lenni, mondta Varga
Mihály

Magyarország nem csak termelési, de innovációs központ is kíván lenni, ehhez a gazdaság
stabilitásának fenntartására és élénkítésére van szükség, mondta Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter a Magyar Innovációs Szövetség Közgyűlésén. A tárcavezető kilátásba helyezte egy olyan
tanás létrehozását, amely az innovációs fejlesztéseket összefogja. Varga Mihály hozzátette, a
következő uniós ciklusban nagyjából hétszázmilliárd forint áll majd kutatás-fejlesztésre.
A magyar nemzet mindig is dúskált a kreatív tehetségekben, míg egykor a gyufa, a Rubik-kocka, a
golyóstoll vagy a telefonközpont öregbítette a magyarok hírnevét, mára olyan informatikai startupok
növik ki magukat világszerte ismert céggé, mint például a Prezi. A gazdasági eredményekhez nem
elég a tudás, az ötlet és a szorgalom, ennél több kell. A találmányban meglévő tudást hasznosítani is
kell, mondta Varga Mihály. A nemzetgazdasági miniszter emlékeztetett, hogy a válság idején nem
jutott elég forrás a kutatás-fejlesztések támogatására, de most már, hogy egyre inkább javuló
számokat mutat a gazdaság, törekedni kell arra, hogy minél nagyobb hozzáadott értékkel bírjanak a
magyar vállalatok.
Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter: Az a kormány célja és feladata, hogy egy olyan
megbízható gazdasági környezetet és támogatáspolitikát alakítson ki, amelyben a termelő vállalatok
ezeket az innovációkat sikerrel alkalmazhatják. Tehát az a környezet kialakítása a cél, hogy ez az
adaptáció minél gyorsabban, minél piacbarátabb módon történhessen meg.
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Ehhez a kormány folytatná az adminisztratív terhek csökkentését és növelné a finanszírozás mértékét.
A Magyar Innovációs Szövetség elnöke elengedhetetlennek tartja a kutatás-fejlesztést a kis és
közepes vállalati szektorban, ezért támogatja az innovációs tanács létrehozását.
Szabó Gábor, elnök, Magyar Innovációs Szövetség: Biztos, hogy nem lesz hatékonyabb, mint egy
nyugati partner, tehát a hatékonysággal alig hiszem, hogy tud versenyezni. Ha innovációs
tevékenysége nincs, akkor marad a munkabér. És ez egy nagyon rossz pálya, amikor a munkabérben
negatív versenyt folytatunk.
A nemzetgazdasági miniszter szólt arról is, hogy 2014-20 közötti kutatás-fejlesztésre rendelkezésre
álló hétszázmilliárd forint elosztásánál figyelembe kell venni a versenyképességi szempontokat. Cél az
is, hogy összehangolják az egyetemi, akadémiai és vállalati kutatásokat, és 2020-ig negyven
százalékkal növeljék a kutatói létszámot.

Figyelő, 2014., május 22., 5. oldal
Innovációs Média Díjat kapott a Figyelő munkatársa
Május 20-án, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) éves közgyűlésén Szabó Gábor elnök adta át a
MISZ 2013. évi Média Díját Halaska Gábornak, lapunk rovatszerkesztőjének a magyar innovációs
eredmények bemutatása és a startup-ökoszisztéma építése kapcsán végzett tevékenysége
elismeréseként. A szövetség ünnepi eseményén Varga Mihály mondott beszédet. A nemzetgazdasági
miniszter bejelentette: a kabinet célja, hogy a 2018-ig tartó kormányzati ciklus végéig 20, az évtized
végéig pedig legalább 30 világszínvonalú innovációs központ működjön Magyarországon. Cél az is,
hogy a k+f+i területen dolgozó kutatók száma 2020-ra 40 százalékkal nőjön, és ugyaneddig legalább
ezer innovatív cég alakuljon, amit az uniós támogatások mellett átalakuló kedvezményrendszer is
segíthet. Varga hozzátette: tervben van egy olyan ernyőszervezet, egy tanács létrehozása is,
amelynek fő feladata lesz az innovációs tevékenységek koordinálása, például, hogy 4-5 hazai
buszgyártó ne párhuzamosan dolgozzon hasonló problémák megoldásán, ráadásul mindezt államilag
támogatott projektek keretében.
Insiderblog.hu, 2014. május 23., péntek
Éljen alapítótársunk, Halaska G!
Van egy kitartó ember, aki engem is mindig mérsékletre int. Bölcsessége nélkül már régen nem lenne
ez a blog. Mert anno együtt indítottuk és azóta is kitartunk az ügy mellett. Gábor megfontoltsága és
mérsékelt bölcsessége szerintem mértékül szolgál mindannyiunk számára. És ezért ez a díj egyfajta
közös “kézfogás” neki. Köszönjük és gratulálunk neki!
A gratuláció tárgya, hogy Gábor kitüntetést kapott a Magyar Innovációs Szövetségtől. És ezt
mindenkinnél jobban megérdemelte. Mert ez szerintem több, mint egy médiadíj. Hiszen senki nem
várja el Gábortól, hogy a start-up-okról írjon. Ő is egy olyan újságíró, mint mások. Mégis valamiért
megszerette a világunkat és nap-mint-nap foglalkozik vele. Valamiért. Szeretetből. Hitből. És ez
nagyon jó!
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Ja aki nem hiszi ez milyen nagy munka, annak javaslom, hogy kezdjen el egy ilyen blogot írni
mondjuk egy magazin szerkesztése mellett…
És végül maga a hír:
“Május 20-án, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) éves közgyűlésén Szabó Gábor elnök adta át a
MISZ 2013. évi Média Díját Halaska Gábornak, a Figyelő hetilap rovatszerkesztőjének, a MÚOSZ
Etikai Bizottsága tagjának a magyar innovációs eredmények bemutatása és a startup ökoszisztéma
építése kapcsán végzett tevékenysége elismeréseként. A Szövetség ünnepi eseményén Varga
Mihály, gazdasági miniszter mondott beszédet. “
Gratulálunk! Szép volt Gábor!
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