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          Budapest, 2011. 02. 11. 
 
 
NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
Fellegi Tamás miniszter úr 
 
1054 Budapest 
Akadémia u. 3. 
 
Tárgy:  Kutatás-fejlesztés támogatása 
 
 
Tisztelt Miniszter Úr! 
 
 

A Magyar Energiahatékonysági Társaság (META) tagjai olyan gyártók, tanácsadók, vállalkozók, 
akik abban érdekeltek, hogy Magyarországon is nagyobb lendületet vegyen az energiahatékonyság 
fejlődése, növekedjen országunk energiabiztonsága. Mindebben kiemelt szerepet játszik az innováció, 
amely az energiahatékonyság javításának, a fosszilis energiahordozóktól való függőségünk 
csökkentésének motorja. 

 
Tagjaink komoly aggodalommal tapasztalják, hogy a kutatás-fejlesztés, az innováció állami 

támogatása a kormányváltás óta gyakorlatilag leállt. A már megkötött szerződések alapján járó 
összegek – számos esetben már közel egy éve – nem kerülnek kifizetésre. Mindez mérhetetlen kárt 
okoz Magyarországnak.  

 
A támogatás elvonása miatt folyamatban lévő fejlesztések, kutatások szakadnak meg. Ezek a 

kutatások jellegükből fakadóan nem függeszthetők fel és indíthatók újra tetszés szerint. Ez azt jelenti, 
hogy az eddig fejlesztések kútba esnek, az ezeket végző szakemberek szétszélednek, ami hosszú távon 
is pótolhatatlan veszteséget jelent országunk részére. Sok innovatív (kis)vállalkozás, intézmény – a 
magyar gazdaság legígéretesebb szereplői – a tönkremenetel szélén áll, vagy már tönkre is ment. 
Bíztak ugyanis az államban, és befektettek előremutató projektekbe, kiválasztották és alkalmaztak 
kiváló kutatókat, tehetséges fiatalokat a gyors fejlődés érdekében. Ezek az álmok most szertefoszlani 
látszanak, aminek nyilvánvaló következményeként romlik versenyképességünk csakúgy, mint a 
versenyképesség egyik alapfeltétele, a közbizalom is. 

 
Barack Obama amerikai elnök idén januárban elmondott éves beszédében kijelentette, hogy 

„néhány héten belül az űrverseny korának szintjét idéző kutatás-fejlesztési költségvetést nyújt be a 
kongresszusnak”, amelyben egyebek mellett kiemelt helyet kapnak majd a tisztaenergia-kutatások.1 
Az Európai Unió 2011. február 4-én tartott csúcstalálkozójának is a fő témája az energia és az 
innováció volt. José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke előadásában2 drámai adatok sorával 
bizonyította, hogy amennyiben az EU országai nem tesznek mielőbbi határozott lépéseket az 
innováció, a kutatás-fejlesztés felgyorsítására, akkor nemcsak az Egyesült Államokkal és Japánnal, de 
Kínával szemben is egyre inkább le fognak maradni a versenyképesség terén. Mindannyiunk számára 
szégyenteljes, hogy épp az EU elnökségét betöltő Magyarország mutat most rendkívül rossz példát 

                                                           
1 Ld. http://www.fn.hu//kulfold/20110126/obama_kutatas_fejlesztesre_koncentral/  
2 Ld. http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/innovation_en.pdf, 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/innovation_background_en.pdf   

http://www.fn.hu//kulfold/20110126/obama_kutatas_fejlesztesre_koncentral/
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/innovation_en.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/innovation_background_en.pdf
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ezen a téren. Nem tudjuk, hogy legfelsőbb politikai szinten ez mennyire érződik, de az általunk ismert 
hazai kutatók naponta szenvedik el az emiatti hátrányokat, megalázó eseteket. 

 
Az állam nyilvánvaló szerződésszegésének okára érdemi választ tudomásunk szerint egyetlen 

érintett kutató sem kapott. Hónapok elteltével, idén januárban mindössze egy rövid levélben értesítette 
őket a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatal, hogy „a Hivatalnak jelenleg nem áll módjában az Alap 
terhére kifizetést teljesíteni...” A kormány azt közölte a sajtóban, hogy a jelenlegi innovációs rendszer 
nem elég hatékony és visszaélések történtek. 3 Ez az indoklás sajnos csak a döntést hozók lejáratására 
jó, ugyanis aligha hiszi el bárki, hogy az elvonások révén a kutatás-fejlesztés hatékonyabbá válik, 
javul a magyar gazdaság innovációs képessége. A visszaéléseket természetesen fel kell számolni, de 
mindenkit büntetni egyesek feltételezett vagy valós visszaélései miatt olyan, mintha az egész 
országban betiltanák a gépjármű-közlekedést arra hivatkozva, hogy egyes autósok megsértették a 
KRESZ szabályait. 

 
Az Új Széchenyi Terv, valamint a kormány sajtónyilatkozatai szerint jelentős új pályázatokat 

írnak ki az innovációra. Vajon kiknek írják ki ezeket, ha a leginnovatívabb vállalkozások közben 
csődbe mennek? Vajon újból kell pályázniuk mindazoknak, akiknek már érvényes szerződésük volt? 
Miben bízhatunk mindezek után? 

 
Az innováció a fejlődés alapja. A fejlett országok gazdasági növekedésének 70 százaléka 

köszönhető a kutatás-fejlesztésnek és az innovációnak, Magyarországon pedig ez az arány közel 50 
százalékosra tehető. A világ legversenyképesebb országai kivétel nélkül kiemelt állami támogatásban 
részesítik az innovációt. Jelentőségét fokozza, hogy az energiaválság megoldásához is elengedhetetlen 
az innovációs ráfordítások számottevő növelése. 

 
A fentiek alapján kérjük Miniszter Úr intézkedését a helyzet haladéktalan megoldása érdekében. 

 
Mielőbbi válaszát várva,  
 
 

üdvözlettel: 
 

 
          Lontay Zoltán       
        a META elnöke 
 
 
 
Másolatban kapja: 
Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter 
 

                                                           
3 „Ne csak kitörési pont, hanem valódi sikerágazat legyen” – Cséfalvay: Világos felelősségi viszonyok jöttek 
létre az innováció finanszírozásában, 2011. február 6., http://mno.hu/portal/763841  
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