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Magyar Innovációs Szövetség 

Tevékenység: 

• műszaki, technológiai 
innováció érdekképviselete, 
érdekérvényesítés 

• innováció népszerűsítése, 
tehetséggondozás 

Tagintézmények (314): 

• egyetemek, kutatóintézetek 

• innovatív vállalkozások 

• non profit szervezetek  

• szövetségek 

www.innovacio.hu  

Regionális jelenlét: 

• 6 régióban regionális igazgatók 

• képviselet, tájékoztatás a 
céljainkról, tevékenységünkről, 
állás-foglalásainkról, és 
információ gyűjtés  



Magyar Innovációs Szövetség 

Innováció népszerűsítése, tehetséggondozás: 

 

• XXI. Magyar Innovációs Nagydíj 

 

• Média Díj 

 

• 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 

 

• Meet the Scientist 

 

• MAFITUD 

 

• THE 



Magyar Innovációs Szövetség 

Állásfoglalások: 

 

• 24 db 2012-ben 

 

• 2012 december 4-én: Vélemény a BEFEKTETÉS A JÖVŐBE 

Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 

tervezetről 

 

• Véglegesített változat 2013 januárban jelent meg 



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE(?) 

GDP-arányos K+F ráfordítások 2000-2011 (%) 



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE(?) 

A K+F ráfordítások alakulása Magyarországon 2001-2011. (GDP-arányosan, százalékban, 

szektorok szerint) 

Forrás: KSH 



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE(?) 

A vállalkozások kutatás-fejlesztési ráfordításai Magyarországon 2000-2010, főbb ágazatok 

szerint, milliárd forint 

Forrás: KSH 



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE(?) 

A magyar résztvevők szereplése az EU 7. Keretprogramjában 2011 végéig 



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE(?) 

A KFI Stratégia számszerű célkitűzései: 

 

• 2020-ra a GDP 1,8%-át fordítjuk K+F+I-re; 

• harminc nagyobb kutatási és technológiai műhely lép be a világelitbe; 

•  harminc új globális nagyvállalati kutatás-fejlesztési központ telepedik le Magyarországon 

(miközben a már meglévők megerősödnek); 

•  harminc hazai technológia-igényes középvállalat jelenik meg domináns pozícióval a kelet-

közép-európai térségben; 

•  háromszáz kutatás-fejlesztésre támaszkodó, gyors növekedésre képes kisvállalat lép ki 

sikerrel a nemzetközi piacra; 

•  (2030-ra a GDP 3%-át fordítjuk K+F+I-re). 



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE(?) 

Eszközrendszer: 

 

 Megnövelt Strukturális Alap finanszírozás, (75-100 Mrd Ft, kétharmada K+F-re). 

 Megerősített Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (a továbbiakban: KTIA, 45 Mrd). A 

KTIA – tekintettel a Közép-Magyarország Régió K+F és innovációs kapacitásaira – 

elsősorban a KMR régióban finanszíroz. 

 Európai szinten kiemelten versenyképes K+F adóösztönző rendszer, az 

adókedvezmények megújítása, monitoringja és értékelése. 

 Megfelelő tőkeerejű és professzionálisan menedzselt kockázati és magvető tőkealapok (a 

Jeremie Kockázati Tőkealapok bázisán). 

 Innovatív közbeszerzések (a gazdaság keresletoldali dinamizálása technológiai és 

innovációs tartalmú közbeszerzésekkel). 

 Intézményesített, a KFI stratégiai érdekeket tükröző K+F EKD (egyedi kormánydöntéssel 

odaítélhető támogatási) elvű rendszer működtetése. 



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE(?) 

 Központi és decentralizált innováció-menedzsment szolgáltatások kiépítése („egy 

megvalósításra érdemes ötlet se kallódjon el”). 

  Innovációra tekintettel levő exportgarancia és hitelkonstrukciók. 

  A szellemi tulajdonvédelem gyakorlatának terjesztése és megerősítése. 

  A KFI támogatását és a stratégia megvalósítását koordináló, az elfogadott stratégia 

megvalósítását szolgáló megújított kormányzati intézményrendszer. 

  Közszféra innovációs folyamatok összehangolása és tudományos és technológiai 

vezető tanácsadó (Chief Scientific Adviser) fórum kialakítása az MTA elnökletével. 

  A KFI szakterületen az értékelések fejlesztése és a visszacsatolási mechanizmusok 

erősítése. 

  Jogszabályokat monitorozó és a KFI-re tekintettel racionalizáló és a jogszabályi 

környezetet fejlesztő fórum, ami – egyebek mellett – a hazai közfinanszírozású K+F 

szervezetek adminisztrációs terheinek csökkentésével is foglalkozik. 



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE(?) 

Ahogy mi látjuk: 

 

 Azonnali akciók kellenek, mérhető eredménnyel (mint pl. a versenyképességi és 

kiválósági pályázat, oltalomszerzési támogatás…) 

A humán erőforrás megteremtésének szükségessége, az ehhez szükséges lépések 

 Az akadémiai és a vállalkozói szféra K+F+I kiadásainak egyensúlyban tartása, a 

vállalkozói dominanciát támogatva 

A két szféra együttműködésének javítása a kkv-kra fókuszálva  

 Társadalmi népszerűsítés,PR 

 Innovációs beruházások megerősítése, infrastruktúra javítása (NEKIFUT alapján) 

 KTIA költségvetési forrásának visszaállítása 

 EU-s pályázati pénzek megszerzéséhez fokozottabb támogatás, önrész hitel és 

előfinanszírozás tovább javítása 

 



Köszönöm a figyelmet! 


