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Nyílt levél Bajnai Gordon miniszterelnök úrnak 
 
Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
 
A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) megalakulása óta azon dolgozik, hogy az innováció a magyar 
gazdaságban is a fejlődés egyik motorja legyen. Ehhez szükséges az innovációs rendszer fejlesztése, 
amelyet a civil szervezetek eszköztárával igyekeztünk/igyekszünk szolgálni. Így történt ez 2003-ban 
is, amikor felvetődött a kutatási és technológiai innovációs alap létrehozásának gondolata, ami a 
vállalati szektor részéről jelentős ellenállásba ütközött, mert sokan csak egy új adónemet láttak benne.  
A kormányzattal folytatott tárgyalások során – melyekbe a MISZ is intenzíven bekapcsolódott – az a 
megegyezés alakult ki, hogy az innovációs alapot három lényeges kritérium fogja az adóktól 
megkülönböztetni, nevezetesen, hogy alapszerűen kezelik, csak az innováció céljaira használható fel, 
és hogy a költségvetés a vállalatok befizetéseivel megegyező összegben kiegészíti. Azt, hogy a 
vállalati szektor a megállapodást elfogadta, jól mutatja az is, hogy a vállalati befizetések gyakorlatilag 
minden évben meghaladták az előzetesen tervezett szintet. 
Mindennek fényében a MISZ megdöbbenéssel értesült arról, hogy a Parlament előtt fekvő „T/9354. 
számú törvényjavaslat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról” c. 
törvényjavaslat 253. §-a a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló törvénynek az állami 
befizetés mértékéről szóló paragrafusát hatályon kívül helyezi. 
Az állami hozzájárulás elmaradása amellett, hogy megsért egy korábbi megállapodást, az amúgy is 
megerősítésre szoruló magyar innovációs rendszert alapjaiban rendítheti meg. Az innováció sokéves 
folyamat, amelyben akár csak egy kieső év – a megszakadó projektek miatt – az előző évek 
befektetéseit is veszélyezteti. Az ilyen rövidlátó, nemzetközi összehasonlításban is példátlan 
intézkedések különösen megengedhetetlenek gazdasági válság idején, miután azt ma már senki sem 
vitatja, hogy a recesszióból való kilábalás egyik legfontosabb eszköze az innováció.  
A Magyar Innovációs Szövetség külön tiltakozik az ellen az eljárás ellen, hogy egy ilyen fontos 
javaslatot egy, a témához egyáltalán nem kapcsolódó jogszabályba rejtve, szakmai egyeztetés nélkül 
vigyenek az Országgyűlés elé. 
Tisztelt Miniszterelnök Úr! Kérjük, hogy vizsgálja meg a lehetőségeket, és tegye meg a szükséges 
lépéseket a helyzet orvoslására. 
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