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Előszó 

A jelentés a magyar K+I-rendszer 2016-os helyzetét elemzi, a vonatkozó szakpolitikákat 

és a finanszírozást is beleértve, különös tekintettel az uniós politikák szempontjából 

kiemelten fontos témákra. A jelentés azonosítja a magyar kutatási és innovációs 

rendszer főbb kihívásait, és értékeli az azokra adott politikai választ. A jelentés a 

különféle anyagok – köztük szakpolitikai dokumentumok, statisztikák, értékelő 

jelentések, weboldalak stb. – összegyűjtésére és elemzésére vonatkozó 

iránymutatásoknak megfelelően készült. A mennyiségi adatok lehetőség szerint 

összehasonlíthatók az egyes uniós tagállamokra vonatkozó jelentésekben. A jelentésben 

felhasznált adatok – külön hivatkozás hiányában – a 2016 novemberében rendelkezésre 

álló Eurostat-statisztikákon alapulnak. A jelentés tartalma részben a 2015-ös RIO 

országjelentésen (Dőry és Slavcheva, 2016) alapul. 
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Kleibrink járult hozzá észrevételeivel. 

A DG REGIO-t (Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság) és a DG RTD-t (Kutatási és 

Innovációs Főigazgatóság) is köszönet illeti észrevételeiért. 

 

 

A szerzők munkahelye 

Dőry Tibor, Széchenyi István Egyetem (Győr, Magyarország) 

Csonka László, IKU Pénzügykutató Zrt. (Budapest, Magyarország) 

Milena Slavcheva, Európai Bizottság, Közös Kutatóközpont Főigazgatóság, B.7 egység: 

Tudással a finanszírozásért, növekedésért és innovációért (Brüsszel, Belgium) 

 

 

 

 



 

 

 

FONTOSABB ADATOK 

 A magyar gazdaság 2015-ben 2,9 %-kal 

nőtt, és 2016–2017-ben is várhatóan 

viszonylag stabil marad. 

 A költségvetési hiány 2012 óta a 3 %-os 

küszöb alatt van.2013 és 2015 között a 

költségvetési hiány a GDP 2,6 %-áról 

2,0 %-ra csökkent. 

 A magyar ipart a külföldi irányítású 

vállalatok meghatározó szerepe és az erős 

exportirányultság jellemzi. 2014-ben a 

külföldi irányítású vállalatok a magyar 

gazdaság teljes termelési értékének 

57,4 %-át képviselték. 

 A munkanélküliségi ráta 2011-ben volt a 

legmagasabb, 11,2 %-os, azóta 

folyamatosan csökkent, 2014-ben 7,7 %-

ra, majd 2015-ben 6,8 %-ra esett vissza. 

Ezen eredmény elérésének a legfontosabb 

aktív szakpolitikai eszköze a kormány 

közmunka-programja. 

 Bár a magyar gazdaság még mindig 

szolgáltatásvezérelt, az ipar részaránya 

(bruttó hozzáadott érték, a GDP %-ában 

kifejezve) 2010 és 2015 között 21,9 %-ról 

22,9 %-ra nőtt (az építőipari ágazat 

nélkül). 

 A bruttó K+F ráfordítás növekvő 

tendenciát mutat, 2008 és 2013 között 

meglehetősen erős növekedési rátával. 

Ugyanakkor az állami K+F finanszírozás 

nem nőtt ezzel arányosan. A 

magánszektor hozzájárulása gyorsabban 

bővült; 2007 óta a magánszektor járult 

hozzá a legnagyobb mértékben a bruttó 

K+F ráfordításokhoz. A strukturális alapok 

jelentik a K+F finanszírozás egyik fontos 

forrását. 

 

A K+I LEGFONTOSABB SZAKPOLITIKAI KIHÍVÁSAI 

 
 Az innováció előmozdítása a belföldi 

vállalkozások esetében A magyar 

vállalatok, különösen a kkv-k körében 

általában alacsony az innovációs 

tevékenységek szintje. Ennek egyik fő 

oka, hogy a K+F tevékenységek főként a 

multinacionális nagyvállalatoknál 

koncentrálódnak. A kormány az elmúlt 

évtizedben kiemelt prioritásként kezelte a 

vállalati K+F fellendítését 

adóösztönzőkkel és vállalati K+F-et 

támogató közvetlen intézkedésekkel. 

 A tudományos élet, a felsőoktatás és 

a vállalkozások közötti 

együttműködés javítása A 

vállalkozások és a tudományos élet 

közötti együttműködés támogatása 

kiemelt prioritást élvez a magyar 

tudományos, technológiai és innovációs 

politikában, aminek eredményeként 

számos pozitív fejleményre került sor, így 

például nőtt a vállalati kutatóközpontok 

és K+F laboratóriumok száma. Mivel ezek 

a partnerségek általában addig tartanak, 

amíg el nem fogy a közfinanszírozás, az 

együttműködés fenntarthatósága 

tényleges kihívást jelent. 

 

 

 A K+I irányítási és 

transzfermechanizmusainak 

megerősítése A magyar K+I intézményi 

környezetében bekövetkező gyakori 

változások következtében a 2014–2020-

as finanszírozási időszakban olyan helyzet 

alakult ki, amelyben a K+I irányítás terén 

hiányzik a tapasztalt munkaerő. Az 

összes fontos K+I forrás közelmúltban 

megvalósult központosítása potenciálisan 

felgyorsíthatja és egyszerűsítheti a K+F+I 

finanszírozási forrásaihoz való 

hozzáférést. 

 A K+I rendszer számára jól képzett 

humán erőforrás biztosítása Jelenleg a 

tudományos és technológiai humán 

erőforrás (HRST) szintje még mindig 

elmarad az uniós átlagtól. 2013 óta 

csökken a K+F részlegek száma és a K+F 

személyzet létszáma, bár az egyes 

ágazatok között eltérés mutatkozik. A 

kormány próbálja megfordítani ezt a 

tendenciát, és nagy hangsúlyt helyez a 

felsőoktatási reformra, igyekszik több 

tudományos és mérnöki diplomát 

szerzőre összpontosítani, megerősíteni a 

doktori képzést, valamint lefektetni a 

felsőoktatási intézmények K+F 

finanszírozásának hosszú távú alapjait. 

 

 

 



 

 

 

 

A K+I POLITIKA LEGFONTOSABB FEJLEMÉNYEI 2016-BAN 

 

A magyar K+I rendszer szakmai vizsgálata. Horizont 2020 szakpolitikai támogató eszköz 

A felsőoktatási intézmények infrastruktúra-fejlesztése 

A Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram és az Intelligens 

szakosodási kockázati tőkeprogram 

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/peer-review-hungarian-research-and-innovation-system
http://nkfih.gov.hu/hivatal
http://nkfih.gov.hu/hivatal
http://nkfih.gov.hu/hivatal


 

 

 

1. A K+I politika legfontosabb fejleményei 2016-ban 

A magyar K+I rendszer 

szakmai vizsgálata. 

Horizont 2020 

szakpolitikai támogató 

eszköz 

A szakmai vizsgálatot végző testület a tapasztalatokat hét 

fő szakpolitikai üzenetben foglalta össze: 1) Magyarország 

hatalmas tudományos és innovációs potenciállal 

rendelkezik, amelyet reformok és az állami finanszírozás 

tartós emelése révén lehet kiaknázni; 2) olyan K+I-vel 

kapcsolatos elképzelésre van szükség, amellyel a kormány 

és az érdekelt felek is egyetértenek; 3) az átláthatóság és 

a felelősségvállalás fokozása érdekében az érdekelt feleket 

szervezett keretek között be kell vonni az NKFIH 

műveleteinek felügyeletébe; 4) a K+I programok és 

projektek tekintetében jobb értékelési és finanszírozási 

folyamatokra van szükség; 5) a kutatói pályát vonzóbbá 

kell tenni; 6) kedvezőbb vállalkozói környezet és 7) 

szorosabb együttműködés a K+I állami és 

magánszektorbeli szereplői között. 

A felsőoktatási 

intézmények 

infrastruktúra-

fejlesztése  

 

A kutatási infrastruktúrák megerősítését célzó, 2015-ben 

közzé tett GINOP felhívásokat követően és a felsőoktatási 

stratégiával összhangban 2016 novemberében új 

ajánlattételi felhívást (EFOP 4.2.1) tettek közzé, amelynek 

célja a felsőoktatási intézmények infrastruktúra-

fejlesztésének támogatása, és amely az Emberi Erőforrás 

Fejlesztési Operatív Programból 93,5 millió EUR 

költségvetéssel rendelkezett. A magyar felsőoktatási 

intézmények intelligens szakosodásának támogatásához 

2016 júliusában tették közzé az EFOP 3.6.1 ajánlattételi 

felhívást. A program költségvetése 64,5 millió EUR, célja 

pedig a kutatás és az innováció, valamint a szociális 

innováció keretfeltételeinek javítása, a felsőoktatási 

intézmények tudásbázisának és 

transzfermechanizmusainak erősítése. 

A Nemzeti Technológiai 

és Szellemi Tulajdon 

kockázati tőkeprogram 
és az Intelligens 

szakosodási kockázati 

tőkeprogram 

A visszatérítendő támogatások kategóriájában két nagy 

pénzügyi eszközt vezettek be, amelynek együttes 

költségvetése 322,6 millió EUR. Az első program teljes 

költségvetése 161,3 millió EUR, amelyből 64,5 millió EUR 

társfinanszírozást a GINOP-források mellett a Magyar 

Fejlesztési Bank fog nyújtani. Ezen alap elsődleges célja 

annak biztosítása, hogy kiegészítő finanszírozáshoz 

jussanak azok a vállalkozások (többek között induló 

vállalkozások), amelyek inkubátoroktól kapnak 

támogatást. 

  

1.1. Fókuszban a nemzeti és regionális intelligens szakosodási 
stratégiák 

Leírás és ütemezés: Az érdekelt felekkel folytatott konzultációt és a szubnacionális 

(azaz megyei) szintű szakosodás meghatározását követően 2014. november 14-én az 

1640/2014. (XI. 14.) kormányhatározattal elfogadták a 2013 és 2020 közötti nemzeti 

intelligens szakosodási stratégiát. A stratégia három nemzeti szakosodási területet vázol 

fel: rendszerszemléletű kutatás, intelligens gyártás és fenntartható társadalom. A 

stratégiai felsorol hat „nemzeti ágazati prioritást”, amelyek adott ágazatokra vagy 

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/peer-review-hungarian-research-and-innovation-system
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/peer-review-hungarian-research-and-innovation-system
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/peer-review-hungarian-research-and-innovation-system
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/peer-review-hungarian-research-and-innovation-system
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/peer-review-hungarian-research-and-innovation-system
http://nkfih.gov.hu/hivatal
http://nkfih.gov.hu/hivatal
http://nkfih.gov.hu/hivatal
http://nkfih.gov.hu/hivatal
http://nkfih.gov.hu/hivatal
http://nkfih.gov.hu/hivatal
http://nkfih.gov.hu/hivatal
http://nkfih.gov.hu/hivatal
http://nkfih.gov.hu/hivatal
http://nkfih.gov.hu/hivatal


 

 

 

technológiai területekre összpontosítanak, két „horizontális prioritást” (IKT, valamint a 

befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet), továbbá egy sor „intelligens 

technológiát” (NIH, 2014a). A kormányhatározat azt is jóváhagyta, hogy Magyarország 

részt vegyen a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fórumának (ESFRI) 

útitervében, ahogyan az a „Kutatási infrastruktúrák Magyarországon” című 

dokumentumban (NIH 2014b) is szerepelt. 

Új fejlemények: A nemzeti intelligens szakosodási stratégia végrehajtása a Nemzeti 

Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) felügyelete mellett kezdődött meg. Az 

S3 stratégiában meghatározott szakterületek az NKFIH ajánlattételi felhívásaiban is 

szerepelnek, amelyeket az új, 2014–2020-as programozási időszakra hirdettek meg. A 

Hivatal célja, hogy a K+F+I terén meghirdetett ajánlattételi felhívások széles körével 

biztosítsa az S3 stratégia végrehajtását. A különböző felhívások költségvetését az éves 

fejlesztési keret határozza meg, amely az S3 stratégia „végrehajtási terveként” szolgál. 

A K+F+I pályázati felhívások operatív portfóliója az NKFIH honlapján1 érhető el. 

2016. szeptember végéig az NKFIH összesen 1,68 Mrd EUR (521 Mrd HUF) 

keretköltségvetéssel hirdetett meg K+F+I felhívásokat, amelyből 443,5 millió EUR 

(137,5 Mrd HUF) összeget különítettek el a K+F+I projektekre. 

Kiemelkedő kérdések: A K+F+I ajánlattételi felhívások a 2015-2016-os időszakban 

három fő prioritásra összpontosítanak: i. vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása, 

ii. a K+F+I infrastruktúra és kapacitás fejlesztése, valamint iii. a tudományos élet és a 

vállalkozások közötti együttműködés támogatása. Ezek az új K+F+I felhívások az S3 

prioritásokat a következő módokon veszik figyelembe: a K+F+I felhívások kifejezetten 

tartalmaznak S3 prioritásokat a felhívások kitűzött céljain belül, és az értékelési 

folyamat során azokat a projektjavaslatokat részesítik előnyben, amelyek összhangban 

vannak az S3 prioritásokkal. Következésképpen az S3 stratégiai célkitűzései a teljes 

K+F+I portfólió szintjén érvényesülnek.  

 

2. Gazdasági környezet 

A magyar gazdaság a 2014-es 4 %-os növekedést követően 2015-ben 3,1 %-kal bővült. 

Ez a 2013-ban kezdődött stabil fellendülés jele, ahol a növekedési ráta tartósan 2–4 % 

között mozog, ami valamivel magasabb, mint az azonos időszakban mért uniós átlag 

(0,2–2 %). A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint a GDP növekedése 2016-ban is 

folytatódott. Az ECFIN szerint (2016) a magyar GDP-növekedés 2016–2017-ben 

előreláthatólag viszonylag stabil marad. 2016-ban várhatóan 2,1 %-ra csökken, mivel az 

uniós források folyósítása a programozási időszakok közötti váltás miatt átmenetileg 

lelassul, ugyanakkor a gazdaság pangása mérséklődik. A magyar ipart a külföldi 

irányítású vállalatok meghatározó szerepe és az erős exportirányultság jellemzi. 2014-

ben a külföldi irányítású vállalatok a magyar gazdaság teljes termelési értékének 

57,4 %-át képviselték. Részesedésük a feldolgozóiparban (71,2 %), az 

infokommunikációs ágazatban (65,2 %) és a villamos energia (58,7 %) terén a 

legmagasabb. A magyar kormány az államadósság mértékének csökkentését tartja az 

egyik fő prioritásának. Ennek eredményeként a költségvetési hiány 2012 óta a 3 %-os 

küszöb alatt van. 2013 és 2015 között a költségvetési hiány tovább csökkent, a GDP 

2,6 %-áról 2,0 %-ra, így Magyarország a 28 EU-tagállam átlagánál jobban teljesít. 

Hasonlóképpen az államadósság GDP-hez viszonyított aránya is – szerény mértékben 

ugyan, de – 75 %-ra csökkent 2015-ben (szemben a 2011-es, 81 %-os csúccsal). Ez a 

közép- és kelet-európai országokhoz képest még így is viszonylag magas, de az Európai 

Bizottság előrejelzései szerint az elkövetkező években tovább csökkenhet (EB 2016). A 

munkanélküliségi ráta 2011-ben volt a legmagasabb, 11,2 %-os, azóta folyamatosan 

csökkent, 2014-ben 7,7 %-ra, majd 2015-ben 6,8 %-ra esett vissza. Ezzel 

                                    
1http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok


 

 

 

párhuzamosan nőtt az aktivitási ráta, és mostanra már egyértelműen túllépte a pénzügyi 

válság előtti szintet (de még így is elmarad az uniós átlagtól). Ezen eredmény 

elérésének a legfontosabb aktív szakpolitikai eszköze a kormány közmunka-programja 

volt. Fontos új trend a külföldön munkát vállalók növekvő száma. A KSH szerint az 

összes foglalkoztatott munkaerőhöz viszonyított részarányuk 2,7 %, ami az előző évhez 

képest 8,1 %-os növekedést jelent. (KSH, 2016) 

A termelékenység növekedése az elmúlt néhány évben igen mérsékelt volt. Míg a 

munkatermelékenység átlaga a 28 EU-tagállamban 2010 és 2015 között folyamatosan, 

4,5 %-kal javult, sajnos a magyar helyzet szinte stagnál – 2015-re csupán 1,6 %-os volt 

a növekedés –, és így elmarad a legtöbb EU-tagállam mögött. A munkatermelékenység 

mellett a teljes tényezőtermelékenység szintje is igen alacsony, bár 2014 és 2015 között 

mutatkozott némi javulás (-1,0 %-ról 0,2 %-ra nőtt). (OECD 2016b) A munkaerő-

termelékenység részleteinek vizsgálatába az OECD (2016a) további betekintést nyújt. Az 

egy ledolgozott munkaórára vetített GDP-ben kifejezett munkatermelékenység 2009 és 

2014 között 2,45 %-kal nőtt, de ugyanebben az időszakban az egy foglalkoztatott 

személyre eső GDP aránya csupán 0,18 %-kal bővült. Ez a kormány azon törekvésének 

tulajdonítható, hogy pl. a közmunka-programokban több alacsonyan képzett munkaerőt 

foglalkoztasson. A munkatermelékenységnek az egy főre jutó GDP növekedéséhez való 

hozzájárulása tehát a 2001–2007 közötti időszakhoz képest jelentősen csökkent. Minél 

kisebb a cég, annál nagyobb az OECD szerinti átlagtermelékenységtől való elmaradása. 

A feldolgozóipar járul hozzá a legnagyobb mértékben a vállalati ágazat termelékenység-

növekedéséhez, az üzleti szolgáltatások (főként a kereskedelem, szállodaipar és a 

közlekedés) hozzájárulása kevésbé jelentős. 

 

2.1. A gazdaság szerkezete 

Bár a magyar gazdaság még mindig szolgáltatásvezérelt, az elmúlt öt évben az ipar 

részaránya (bruttó hozzáadott érték, a GDP %-ában kifejezve) 2010 és 2015 között 

21,9 %-ról 22,9 %-ra nőtt (az építőipari ágazat nélkül). Ez a részarány az uniós 

tagállamok között a 7. legnagyobb, éppen csak Írország és néhány egyéb közép- és 

kelet-európai ország, valamint Németország mögött. Az ipar növekvő részesedéséhez 

főként az új járműgyártó kapacitások járultak hozzá, amelyek továbbra is 

nagymértékben befolyásolják az ország ipari teljesítményét 2016-ban (valamint a 

következő években). A feldolgozóipar a teljes ipari tevékenységben 89 %-os 

részesedéssel rendelkezik, és míg az ipar 2010 és 2015 között 15,9 %-kal nőtt, ez az 

arány a feldolgozóipar esetében 22,9 % volt. Ezzel egyidejűleg a szolgáltatási ágazat – 

az idegenforgalom és a kiskereskedelem bővülésének és a belföldi kereslet 

növekedésének köszönhetően – is nagyobb mértékben járult hozzá a növekedéshez. 

Mégis a tudás-intenzív szolgáltatások részesedése (a teljes hozzáadott érték %-ában) 

34 % felett van (bár csökken), míg a csúcstechnológiát és a közepesen fejlett 

technológiát alkalmazó gyártási ágazatoké 13 % feletti (2010 óta bővül). A Központi 

Statisztikai Hivatal szerint a járműipar mellett a gyógyszeripar és a gépgyártás fordítja a 

legnagyobb összegeket K+F-re2. 

 

2.2. Üzleti környezet 

A Világbank által készített „Doing business 2017” című jelentésben 3  felsorolt 190 

gazdaság közül Magyarország a 41. helyen áll, ami 2016-hoz képest eggyel magasabb 

                                    
2 http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp 
3 A rangsor 2016. júniusi referenciaértékekre épül, és az egyes gazdaságok „distance to frontier” 

(DTF, a legjobb eredménytől való távolság) pontszámain alapul az összesített rangsorban szereplő 
11 témára vonatkozóan.   



 

 

 

pozíciót jelent4. Világszinten Magyarország a „határokon átnyúló kereskedelem” terén 

első helyen (!) áll, a „hitelhez jutás” terén pedig a jelentésben szereplő 190 ország közül 

az előkelő 20. helyet foglalja el. A „villamos energiához jutás” (121. hely) mellett a 

második legrosszabb pozíciót a kisebbségi befektetők védelmére vonatkozó mutató 

jelenti, amely a 81. helyen áll. (Világbank, 2016a) Magyarország a 190 gazdaság közül a 

75. a vállalkozás indításának egyszerűsége terén, ami jobb helyezés, mint a szomszédos 

országoké (Ausztria a 111., a Cseh Köztársaság a 67., Lengyelország pedig a 107.). 

2015-ben Magyarország megnehezítette a vállalkozások indítását, amikor megemelte a 

befizetendő tőkeminimum összegét. Az elmúlt néhány évben a vállalkozások indításával 

kapcsolatos másik fontos változás a korlátolt felelősségű társaságok bejegyzési 

illetékének emelése, az alapításkor történő új adóhatósági bejelentkezés, valamint a 

2013 óta kötelező kamarai regisztráció. (Világbank, 2016b) 

 

2.3. Humánerőforrás-kínálat 

Az EIS (2016) szerint Magyarországon az új doktori végzettséggel rendelkezők 

számának éves növekedési rátája meghaladja az EU átlagát (3,6 % illetve 2 %). A 

tudomány és a technológia területén doktori tanulmányokat folytató hallgatók aránya 

stagnál, a 20–29 év közötti népességnek csupán 0,2 %-át teszi ki (2014-ben az EU-28 

átlaga 0,5 % volt). A természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a 

matematika (STEM) területén újonnan diplomázott hallgatók aránya (népesség %-ában 

kifejezve, 1000 fő) 2010-ben 1,1 % volt, 2014-re 1,4 %-ra nőtt, de még így is jóval 

alacsonyabb az EU-28 átlagánál (2014-ben 2,3 %). Kedvezőbb a kép a felsőoktatásban 

való részvétel tekintetében (a 30–34 év közötti népesség %-ában kifejezve), amely 

2010-ben 26,1 % volt, és 2015-re elérte a 34,3 % százalékot. Ráadásul Magyarország a 

digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI) tekintetében 2016-ban 

a 7. helyen állt a foglalkoztatott magánszemélyek közötti IKT-szakemberek arányát 

illetően. (DESI, 2016) 

 

3. A K+I fontosabb szereplői 

A magyar K+F+I rendszer központi kormányzati szereplője a Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH), amely a kormányzati politikák 

megvalósításáért és a K+F+I alapok kezeléséért felel (a nemzeti és uniós forrásokat is 

beleértve). Az NKFIH továbbá a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs (NKFI) 

Alapot is magában foglalja, amely a K+F+I legfontosabb belföldi pénzügyi forrása. Az 

irányító és finanszírozási szervek nagyfokú központosításának célja a kormányzati 

programok, valamint az alapkutatást, kísérleti fejlesztést és innovációt támogató 

pénzügyi mechanizmusok jobb koordinálása. 

Az operatív programok működtetése terén a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium irányító hatóságként jár el. Ezenkívül az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium is rendelkezik az ágazati 

tevékenységekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztés terén felelősségi körökkel. 

Viszonylag új szereplő a magyar K+F+I rendszerben a tágabb kormányzati szférából a 

Magyar Nemzeti Bank (MNB) egyik alapítványa. 2014-ben az MNB a parlamenti ellenzék 

erős bírálatai közepette és aktív nyilvános vitákat gerjesztve hat alapítványt hozott létre. 

Az alapítványok létrehozását és működését korlátozott átláthatóságuk miatt támadják.  

A tudományos szféra Magyarországon a szereplők két fő csoportjából áll: a) a Magyar 

Tudományos Akadémiából (MTA) és annak kutatóintézeteiből, valamint b) a felsőoktatási 

                                    
4  A „Doing business 2016” rangsor nem a tavalyi évben kiadott rangsor, hanem a DB2016 

összehasonlítható rangsora, amely olyan tényezők hatását is kifejezi, mint az adatkorrekciók és a 
módszertani változások. 



 

 

 

kutatórészlegekből. Az MTA egymaga a legjelentősebb állami kutatási szereplő, amely az 

állami kutatási ágazat K+F kiadásainak 71,2 %-át teszi ki (KSH, 2014). Az állami 

kutatási ágazat kiadásai a felsőoktatási ágazat kutatási kiadásaihoz hasonlítható (2014-

ben 60,6 milliárd HUF, illetve 59,5 milliárd HUF). Az MTA és kutatóintézeteinek hálózata 

főként alap- vagy felfedező kutatással foglalkozik. A felsőoktatási intézmények 

kutatórészlegei inkább az alkalmazott kutatásra összpontosítanak, nagyrészt a vállalati 

szférával való együttműködésüknek köszönhetően. 

Az elmúlt néhány évben a vállalati szféra vált Magyarországon a fő kutatási szereplővé, 

és mind a K+F ráfordítások, mind pedig a K+F személyzet létszámában jelentős 

növekedést ért el. A vállalati szféra által finanszírozott K+F aránya 2015-re elérte a GDP 

0,66 %-át. A vállalati K+F-ráfordítások (BERD) 2010 óta jelentősen nőttek (a GDP 

0,69 %-áról 1,01 %-ra), de 2015-ben még így is csupán az EU-28 átlagának 

háromnegyedét érték el. A vállalati szféra K+F tevékenységei néhány nagy, főként 

multinacionális vállalatnál összpontosulnak, tehát a BERD legnagyobb részét a 

nagyvállalatok generálják. 2014-ben a több mint 250 alkalmazottal rendelkező 

vállalkozások a vállalati K+F ráfordítások 51 %-áért, míg az 50–249 alkalmazottal 

rendelkező vállalatok a 20 %-áért, a 10–49 alkalmazottal rendelkező vállalkozások pedig 

a 17 %-áért feleltek. Pozitív tendenciaként értékelhető, hogy 2010 óta a legnagyobb 

vállalatok részaránya enyhén csökkent, a kis- és középvállalkozások (kkv-k) részaránya 

pedig enyhén nőtt. Vannak kifejezetten az induló vállalkozásokra irányuló támogatási 

programok (nemzeti és uniós forrásokból, valamint a JEREMIE-programon keresztül), de 

ezek száma és teljesítménye nemzeti szinten még mindig korlátozott. 

 

4. K+F trendek 

A teljes bruttó K+F ráfordítás Magyarországon 2015-ben 1 492,33 millió EUR volt. A K+F 

három fő forrása Magyarországon: a vállalati szektor (751,19 M EUR), az állami szektor 

(523,15 M EUR) és a külföldi finanszírozás (225,90 M EUR). A bruttó K+F ráfordítás 

növekvő tendenciát mutatott, 2008 és 2013 között meglehetősen erős növekedési 

rátával. Ugyanakkor az állami K+F finanszírozás nem nőtt ezzel arányosan 5 . A 

magánszektor hozzájárulása gyorsabban bővült; 2007 óta a magánszektor járult hozzá a 

legnagyobb mértékben a bruttó K+F ráfordításokhoz. Fontos megjegyezni, hogy első 

pillantásra az uniós finanszírozás kevésbé tűnik fontosnak, pedig a strukturális alapok a 

K+F finanszírozáshoz jelentős forrást biztosítanak. Ennek oka a magyar elszámolási 

rendszer lehet, amely a K+F-hez nyújtott strukturális alapokat az állami finanszírozású 

bruttó K+F ráfordítás részének tekinti. 

 

                                    
5  Az államilag finanszírozott bruttó K+F ráfordítás (GERD) összesített éves növekedési rátája 
(CAGR) a 2007-2013-as időszakban 4,7 %, míg az összes GERD esetében 8 %. 



 

 

 

 

1. ábra: Az összes GERD államilag finanszírozott része 

Forrás: Eurostat, 2016. november 

 

4.1. A K+F-re fordított állami források és K+F kiadások 

Az államilag finanszírozott bruttó K+F ráfordítás fő kedvezményezettje az állami szektor, 

bár névleges stagnálása következtében az összes finanszírozásban betöltött szerepe 

csökken. 2005 óta a vállalati szektor egyre több állami finanszírozásban részesült, 

névleges és reálértéken egyaránt, és így a K+F-nek nyújtott állami támogatás 

növekedésének mozgatórugójává vált. A hazai támogatási politikában még mindig fontos 

szerepet játszanak a K+F kapcsán nyújtott adóösztönzők. A saját tevékenységi körben 

végzett K+F tevékenységek közvetlen költségeit már régóta le lehet írni a társasági adó 

alapjából, az egyéni vállalkozó személyi jövedelemadójából, a helyi iparűzési adóból és 

az innovációs járulékból. Például 2014-ben a társasági adót fizető vállalkozások a K+F 

kapcsán 288 Mrd HUF (933 millió EUR) adókedvezményben részesültek. (NRP, 2016, 21. 

o.)  

Az NRP beszámolója (2016) szerint 2016-ban egy új és potenciálisan jelentős 

kedvezményt fognak bevezetni, amelynek keretében a helyi önkormányzatok saját 

belátásuk szerint dönthetnek úgy, hogy a K+F közvetlen költségeinek 10 %-ával 

csökkentik a helyi iparűzési adó összegét. Egyre több vállalat veszi igénybe azt az 

adókedvezményt, amelyet 2014-ben a doktori képzésekben részt vevő kutatókra is 

kiterjesztettek; az iparban foglalkoztatott doktoranduszok becsült száma 2015-ben 

meghaladta a 850 főt. (NRP, 2016) 

 

4.2. A magánszektor K+F ráfordításai 

A vállalati szektor által megvalósított K+F a 2004–2014 közötti időszakban több mint 

kétszeresére, a GDP 0,4 %-áról 0,99 %-ra nőtt. A növekedésre elsősorban 2008 után 

került sor, és úgy tűnik, hogy a gazdasági és pénzügyi válság nem gyakorolt negatív 

hatást a teljes vállalati intenzitásra, mivel a K+F terén megvalósult magánberuházások a 

2009–2014 közötti időszakban jelentősen nőttek. 

 



 

 

 

 
2. ábra: A BERD intenzitása a legfontosabb makrogazdasági ágazatok szerinti bontásban (A= 
mezőgazdaság, C= feldolgozóipar, G_N= szolgáltatások) 

 

A vállalati K+F legnagyobb finanszírozója maga a vállalati szektor, bár az állami 

finanszírozás és a külföldi finanszírozás vállalati K+F finanszírozással kapcsolatos 

részaránya 2010 és 2015 között kétszeresére, a GDP 0,1 %-áról 0,2 %-ra nőtt. Az 

állami finanszírozás és a külföldi finanszírozás tehát a vállalati K+F finanszírozásának 

mintegy 40 %-át teszi ki. 

A feldolgozóipar 2005 és 2015 között a GDP mintegy 0,4 %-áról 1,01 %-ára növelte K+F 

intenzitását, és 2014-ben a magyarországi vállalati K+F-nek valamivel több mint a felét 

teljesítette, a szolgáltatási ágazat viszont 2008 és 2014 között a GDP mintegy 0,1 %-

áról 0,41 %-ra növelte a K+F intenzitást, és mostanra a vállalati K+F-nek mintegy 

egyharmadát végzi.  

A feldolgozóiparon belül a gyógyszeripar végzi a legtöbb kutatást, a teljes feldolgozóipar 

K+F-jének mintegy 60 %-át. A Richter Gedeon az egyetlen olyan magyar vállalat, amely 

2011-ben, 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben is felkerült az EU ipari K+F beruházási 

eredménytáblájára6. A gyógyszeripari vállalat 2012-ben 38,8 Mrd HUF-ot (kb. 130 millió 

eurót) fordított kutatásra és fejlesztésre, ami konszolidált árbevételének 11,9 %-át teszi 

ki7 és a teljes magyar vállalati K+F intenzitás mintegy 15 %-ának felel meg. Egy 2007-

ben bekövetkezett kisebb visszaeséstől eltekintve 2011-ben és 2013-ban a 

gyógyszeriparban 2005 óta folyamatos növekedés tapasztalható a vállalati K+F terén.  

A számítástechnikai, elektronikai és optikai berendezések ágazata, valamint a 

gépjárművek gyártása a feldolgozóipar két másik legfontosabb területe a K+F terén, 

mindkét ágazat a feldolgozóipari K+F tevékenységnek mintegy 20 %-áért felel. A válság 

ellenére 2005 óta mindkét ágazatnak sikerült közel kétszeresére növelnie a K+F 

intenzitását. A gépjárműgyártás részaránya a legnagyobb a magas növekedési 

potenciállal rendelkező vállalatok közül (évtől függően 9–11 %)8. 

 

 

                                    
6http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html 
7https://www.richter.hu/en-US/research-developement/Pages/Research-activity.aspx 
8 Ha eltekintünk a kevesebb mint 10 főt foglalkoztató kisvállalkozásoktól, a részarány jelentősen 
nő ugyan, de a minta azonos marad.   

http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html
https://www.richter.hu/en-US/research-developement/Pages/Research-activity.aspx


 

 

 

4.3. Innováció a közszférában és a civil társadalom 

szerepvállalása 

A közszférabeli innováció a meghatározása szerint új vagy jelentősen továbbfejlesztett 

szolgáltatás, kommunikációs módszer, folyamat vagy szervezési módszer. Az európai 

közszféra innovációs eredménytáblájának 2013-as jelentése megállapítja, hogy 

Magyarország azon uniós országok közé tartozik, amelyek az összesen 22 vizsgált 

mutatóból 12 esetben érnek el átlag alatti pontszámot. Magyarország különösen a 

következő területeken van elmaradva: kormányzati hatékonyság, szabályozási minőség, 

az IKT használatának köszönhetően a kormányzati szolgáltatások fokozott 

hatékonysága, a közszolgáltatások online elérhetősége, a szolgáltatás- és 

folyamatinnovátorok részaránya, akik házon belül valósítják meg az innovációt, valamint 

a kormányzati közbeszerzés mint a vállalati innováció ösztönzője, illetve az innováció 

jelentősége a közbeszerzések terén. A közszférában az együttműködés komoly gondot 

jelent: Magyarország az utolsó helyen áll az innováció fejlesztése terén megvalósított 

csoportmunka mennyiségét illetően (6 %)9. 

2016-ban Magyarország 193 ország közül a 46. helyen áll az ENSZ e-kormányzati 

fejlettségi indexén10. Ez 7 helyezéssel rosszabb, mint 2014-ben. Összehasonlításként: 

Ausztria a 16., Szlovénia a 21., Horvátország a 37., a Cseh Köztársaság az 50., 

Szlovákia pedig a 67. helyen áll. Az e-részvétellel (E-participation) kapcsolatos helyezés 

(193 közül a 91.) 2014-hez képest romlott (amikor 193 közül a 75. volt); a vonatkozó 

magyar pontszám az Egyesült Királyság pontszámának csupán a fele. 

Az állampolgári tudományos kezdeményezések Magyarországon még gyerekcipőben 

járnak, mivel a kutatási programokat általában tudósok vagy a kutatóintézetek vezetői 

állapítják meg, és inkább a tudományos kiválóság elérésére összpontosítanak, nem 

pedig a társadalmi nagy kihívásokra és a tudás kiaknázására. 

 

5. Innovációs kihívások 

5.1. Az 1. kihívás: Az innováció előmozdítása a belföldi 

vállalkozások esetében 

Leírás 

Magyarország az Innovatív Unió 2016-os kutatási és innovációs eredménytábláján a 

mérsékelt innovátorok között található. A magyar vállalatok, különösen a kkv-k körében 

általában alacsony az innovációs tevékenységek szintje. Bár a vállalati szektor 

innovációból származó teljes forgalma (9,7 %) közel van a 28 EU-tagállam átlagához 

(11,9 %), a magyar kkv-knek mindössze egytizede (10,6 %) tekinthető innovatív 

vállalkozásnak (az EU-28-ak átlaga 28,7 %). Az Innovatív Unió 2016-os adatai alapján 

Magyarországon a kkv-knak csupán 12,8 %-a vezet be valamilyen termék- vagy eljárási 

innovációt, ami 2012-höz képest (14,1 %) enyhe csökkenést mutat és az uniós átlagnak 

kevesebb mint a fele (30,6 %). Ezeket a folyamatokat magyarázhatja az, hogy a K+F 

tevékenységek főként a multinacionális nagyvállalatoknál koncentrálódnak: a magyar 

kutatási egységeknek mindössze 8 %-a felel a vállalati K+F-ráfordítások feléért (KSH, 

2014). A kis belföldi cégek nem rendelkeznek saját K+F finanszírozási forrásokkal, és 

gyakran állami támogatásra várnak ahhoz, hogy új K+I projektekbe kezdjenek. Az ilyen 

finanszírozás azonban gyakran el sem jut a kkv-khez, mivel nem rendelkeznek a nemzeti 

és uniós alapokhoz szükséges szintű pályázati és adminisztratív kapacitással. Általában a 

kkv-k igyekeznek elkerülni a kockázatvállalást, és ritkán ruháznak be K+F+I-

tevékenységekbe a saját forrásaikból. 

                                    
9A legjobb eredményt a svéd közigazgatásban érték el. (EPSIS, 2013) 
10Lásd a magyar e-kormányzat adatait itt: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-
us/Data/Country-Information/id/75-Hungary (A hozzáférés dátuma: 2016. augusztus 15.) 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/75-Hungary
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/75-Hungary


 

 

 

 

Szakpolitikai válasz 

A kormány az elmúlt évtizedben kiemelt prioritásként kezelte a vállalati K+F fellendítését 

adóösztönzőkkel és vállalati K+F-et támogató közvetlen intézkedésekkel. A 2014–2020-

as pénzügyi időszak tervezésekor a kormány úgy döntött, hogy a strukturális alapokból 

rendelkezésre álló összes forrás 60 %-át fordítja gazdaságfejlesztési célokra, a vissza 

nem térítendő és a visszatérítendő forrásokat is beleértve 11 . 2016-ban a kutatási 

infrastruktúra kevesebb támogatásban részesül, mint 2015-ben, ami elsősorban az ELI 

lézerkutató-laboratórium támogatása kivezetésének tudható be 12 . Az alapkutatási 

projektek a pénzeszközök kevesebb mint 2 %-át kapják, valamivel többet, mint a 

nemzetközi K+F+I tevékenységek. A folyamatban lévő programok, mint például a 

„Szellemi tulajdon támogatása”, az „Innovációs voucher”, az „Innovációs ökoszisztéma", 

az „Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram”, valamint a „ Prototípus, termék-, 

technológia- és szolgáltatásfejlesztés” egyértelműen a kkv-k és induló vállalkozások 

kutatási és innovációs tevékenységeinek támogatására összpontosítanak. 

Az NKFIA-ból származó hazai finanszírozás legnagyobb része (37 %) a Nemzeti 

versenyképességi és kiválósági programhoz került, amelynek célja a technológiaátadás 

fokozása és a vállalati K+F+I tevékenységek támogatása. 

 

Szakpolitikai értékelés 

Számos intézkedés van érvényben, amelyek egymásra épülnek, és együttesen teljes 

értékű vállalati K+F+I támogatási mixet alkotnak. A kormányzati szervek és a kkv-k 

(főként a belföldi tulajdonban állók) kockázatkerülő hozzáállása és a kedvezőtlen 

keretfeltételek még így is akadályozzák az innováció fejlődésének felgyorsulását. 

Emellett az innovációval kapcsolatos tapasztalatok hiánya, a nem megfelelő tudásbázis 

és az elégtelen humánerőforrás-kapacitás is hátráltatja az innovációs folyamat 

fejlődését. Ezen kívül a várt eredmények elérése nagy mértékben függ a K+F+I 

intézkedések megvalósításának minőségétől. Szükséges továbbá a teljes nemzeti 

innovációs rendszer rendszerszerű fejlesztése is, hogy az innovációt elősegítő 

mechanizmusok valamennyi összetevője megerősödjön és összhangba kerüljön 

egymással. 

 

5.2. A 2. kihívás: A tudományos élet, a felsőoktatás és a 
vállalkozások közötti együttműködés javítása 

Leírás 

A vállalkozások és a tudományos élet közötti együttműködés támogatása kiemelt 

prioritást élvez a magyar tudományos, technológiai és innovációs politikában, aminek 

eredményeként számos pozitív fejleményre került sor, mint például a vállalati 

kutatóközpontok és K+F laboratóriumok (amelyeket főként a multinacionális vállalatok 

                                    
11  A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) és a Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Program (VEKOP) különleges jelentőséggel bírnak a tudományos, 
technológiai és innovációs politika szempontjából, és öt fontos célkitűzésre összpontosítanak: 1) 
vállalati K+F+I tevékenységek, 2) technológia- és tudástranszfer, 3) (kutatási) infrastruktúra, 4) 
kutatási projektek, valamint 5) nemzetközi K+F+I. Az éves fejlesztési keretprogram szerint 
egyértelműen a vállalati K+F+I tevékenységek kapják 2016-ban a legtöbb forrást (71 %) a GINOP 
források fő célkitűzései között. 2015-tel összehasonlítva ennél a célkitűzésnél emelték a 

legnagyobb mértékben (négyszeresére) a rendelkezésre álló pénzeszközöket. 
12 Ily módon a transzfertevékenységek a források 15 %-ával a 2. legnagyobb céllá váltak (de a 

hangsúly 2016-ban az NKFIA-forrásokra helyeződik, míg az előző évben a GINOP foglalta el ezt a 
helyet). 



 

 

 

üzemeltetnek) számának növekedése, amelyek szorosan együttműködnek a tudományos 

partnerekkel. Számos K+F+I intézkedés támogatta az ilyen jellegű partnerségek 

létrehozását, amelyek általában addig tartanak, amíg el nem fogy az állami 

finanszírozás. Ezért e partnerségek fenntarthatósága valódi kihívást jelent, mivel nem 

feltétlenül a részt vevő felek kölcsönös érdekein alapulnak, és hiányzik a hosszú távú 

jövőkép vagy elkötelezettség, amelyet később saját forrásokból is lehetne finanszírozni. 

A vállalkozások és a tudományos élet közötti partnerségek életciklusa általában 

viszonylag rövid (1-2 év) és elsősorban egyszeri fejlesztésre vagy problémamegoldásra 

összpontosulnak. Ezzel kapcsolatos probléma, hogy a magyar cégek nem törekszenek a 

növekedésre és a nemzetközivé válásra. 

Magyarország az európai gépjárműipar egyik gyártóközpontjává vált, kiemelkedő 

nemzetközi szereplőkkel és szállítóikkal, akik magukhoz vonzzák a legtehetségesebb 

embereket, ugyanakkor nem mutatnak erős keresletet arra, hogy a K+F+I 

szolgáltatásokat magyar kkv-ktől és közintézményektől vegyék igénybe. 

A személyzet vállalatok és tudományos intézmények közötti cseréje még nem széles 

körben elterjed gyakorlat, ennek oka a közintézményekben dolgozó kutatók alacsony 

fizetése és az ilyen kezdeményezések hosszú távú finanszírozásának hiánya. 

 

Szakpolitikai válasz 

Az elmúlt években számos olyan intézkedés született, amely a tudomány és az ipar 

közötti együttműködést és a technológiatranszfer tevékenységeket támogatta. Jelenleg 

több olyan K+F+I program van érvényben, amely támogatja a különböző ágazatok 

közötti együttműködésen alapuló kutatási és innovációs tevékenységeket. Ezek az 

alábbiak: i. K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések, ii. a nemzetközi 

együttműködésben megvalósuló innováció támogatása és iii. az úgynevezett 

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központok (FIEK). Fő célja az egyetemek K+F+I 

hátterének kialakítása, amely innovációs kapacitást biztosíthat a magyar gazdaságnak. 

2016-ban öt FIEK projektet választottak ki, amelyek a közép-magyarországi régión kívüli 

domináns helyi ipari szereplőktől kaptak támogatást. Három FIEK Közép-

Magyarországon, a hazai NKFI Alap támogatásával jön létre. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma és a Magyar Tudományos Akadémia 2016 júniusában megállapodást írt 

alá az MTA és az egyetemek közötti együttműködés elmélyítéséről, például közös 

kutatócsoportok létrehozásával és a kutatási infrastruktúrákhoz való kölcsönös 

hozzáféréssel. 

 

Szakpolitikai értékelés 

Bár vannak olyan programok, amelyeket a tudomány, a felsőoktatás és a vállalkozások 

közötti együttműködés támogatására alapítottak, csak akkor tudják elősegíteni a jó 

eredmények elérését, ha hosszabb ideig tartanak. A programok állandóan módosulnak, a 

legfontosabb szereplők nehezen tudják értelmezni és beépíteni azokat a saját üzleti 

terveikbe. Jobb lenne, ha az ilyen típusú intézkedéseket két fázisban szerveznék meg, 

például 3+3 éves bontásban, hogy a legfontosabb szereplők lehetőséget kapjanak valódi 

közös munkára és eredmények elérésére. 

 

5.3. A 3. kihívás: A K+I irányítási és transzfermechanizmusainak 

megerősítése 

Leírás 

A magyar K+I intézményi környezetében az elmúlt két évtizedben bekövetkezett gyakori 

változások következtében a 2014–2020-as finanszírozási időszakban olyan helyzet 

alakult ki, amelyben a K+I irányításának terén hiányoznak a tapasztalt munkavállalók, 



 

 

 

akik a stratégiákat gyorsan végre tudnák hajtani, valamint hatékony és eredményes K+I 

finanszírozási rendszert tudnának működtetni. A magas szintű stratégiák, mint például a 

2013–2020-as K+F+I stratégia ambiciózus célokat állapítottak meg, de nem határozták 

meg azt a visszajelzési és értékelési mechanizmust, amely hozzájárulhat a finanszírozási 

rendszer finomhangolásához és fejlesztéséhez. Az összes fontosabb K+I forrásnak az 

újonnan létrehozott NKFIH keretében történő (2015 januárjában megvalósított) 

központosítása felgyorsíthatja és egyszerűsítheti a K+F+I finanszírozási forrásokhoz való 

hozzáférést, azonban a vállalatok – főként a kkv-k – panaszkodnak arra a nyilvános 

fórumokon, hogy a pályázatok elbírálása lassú, és a szerződéskötést illetően az 

adminisztratív terheket / bürokráciát nem csökkentették a megígért mértékben. 

Megjegyzendő, hogy a GINOP és VEKOP programok esetében az irányító hatóság 

(Nemzetgazdasági Minisztérium) felelős a finanszírozási határozatok előkészítéséért és a 

szerződéskötésekért. A pályázati felhívások többségénél – főként a vállalati KFI 

támogatását ösztönzők esetében – az elbírálás a Miniszterelnökség által koordinált állami 

projektértékelői rendszeren keresztül zajlik. Bizonyos pályázati felhívásoknál az irányító 

hatósághoz benyújtandó pályázatok előfeltétele az NKFIH szakmai felülvizsgálata alapján 

támogató szakpolitikai vélemény megszerzése. A közelmúltban kialakított bírálati 

rendszernél időbe telik, amire a folyamat olajozottan működik. 

A kutatási kiválóság középpontba állításán túl a kormány nem rendelkezik átfogó 

stratégiával egy célzott és jól finanszírozott intézményekkel rendelkező innovációs 

ökoszisztéma kialakításához, olyan támogatási és transzfermechanizmusokat is ideértve, 

amelyek hozzájárulhatnak a kutatási eredmények kiaknázásához, valamint a 

vállalkozások – különösen a kkv-k – és a tudományos élet közötti együttműködés 

elősegítéséhez. 

 

Szakpolitikai válasz 

2015 januárjában jött létre a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

(NKFIH), amelynek célja, hogy biztosítsa a kutatási és innovációs szakpolitikák 

kormányzati szintű összehangolását, valamint hogy megteremtse a kiszámítható 

finanszírozás és a hatékony és átlátható K+F+I-finanszírozás stabil intézményi hátterét. 

A Hivatal pályázati portfóliója úgy épül fel, hogy a teljes innovációs láncot lefedve 

biztosít pályázati támogatást az alapkutatástól, az alkalmazott és kísérleti fejlesztésen át 

az innovatív termékek és szolgáltatások piacra viteléig. A források optimális elosztása 3 

pilléren alapszik: vállalati KFI tevékenység ösztönzése; vállalatok és kutató intézetek, 

felsőoktatási intézmények közötti együttműködések, transzfertevékenységek 

támogatása; kutatási infrastruktúra megerősítése. Az NKFIH koordinációjával számos 

K+F+I programot indítottak 2015 óta. Az új hivatal tartja fenn a közpénzekből 

finanszírozott K+F+I-projektek adatbázisát is.  

Az elmúlt néhány évben több tudományos, technológiai és innovációs szakpolitikai 

tanácsadó testület jött létre, közülük a legújabb az Innovációs Testület, amelynek az a 

feladata, hogy tanácsot adjon az NKFIH vezetőségének, valamint értékelje a K+I 

rendszerének fejlődése szempontjából stratégiai jelentőségű kérdéseket, illetve 

javaslatot tegyen azok kapcsán. E testületek tevékenysége azonban igen korlátozott, és 

a költségvetési döntésekkel kapcsolatos befolyásuk is elenyésző. 

Nemrégiben, 2016 márciusában jelentették be az Irinyi Tervet, azaz a 2016–2020-as 

iparfejlesztési stratégiát. Az Irinyi Terv célja, hogy tovább növelje a feldolgozóipar 

részarányát a magyar GDP-ben hét kiemelt iparág támogatásával: járműipar, specializált 

gép- és járműgyártás, zöld gazdaság, IKT hardver gyártás, egészség- és élelmiszeripar, 

valamint védelmi ipar. A célt a vállalati K+F+I kapacitások erősítésére, valamint az 

induló és high-tech innovációs ökoszisztémákra irányuló kormányzati programok 

támogatják, mind nemzeti, mind pedig uniós forrásból. (NGM, 2016) 

 

 



 

 

 

Szakpolitikai értékelés 

Bár az elmúlt évtizedben kialakultak innovációs közvetítők, mint például a regionális 

innovációs hivatalok és technológiatranszferrel foglalkozó egyetemi irodák, nem sikerült 

elősegíteniük a régi beidegződések szükséges kulturális változásait. Méretüket és 

feladataikat tekintve sem érték el a kritikus tömeget, és nem tudták igazolni politikai 

döntéshozatallal kapcsolatos hasznosságukat. Ennek következménye pedig az, hogy 

ezek a közvetítők a kellő források hiánya és a tapasztalt dolgozók elvesztése miatt évek 

óta csak küszködnek. 

 

5.4. A 4. kihívás: A K+I rendszer számára jól képzett emberi 

erőforrások biztosítása 

Leírás 

2014–2015-ben mind a kutatási egységek, mind pedig a kutatók (FTE) száma csökkent 

(11,3 %-kal, illetve 3,4 %-kal). A kutatók számának csökkenése főként a közszférában 

tapasztalható. Ez a trend erősen kihat a 2013–2020-as K+F+I stratégia végrehajtására, 

amely szerint a kutatók létszámát 2020-ig 56 000 főre kell növelni. Ez azt jelenti, hogy a 

kutatók számának 2015 és 2020 között mintegy 50 %-kal kellene bővülnie. Újabb 

közleményekben e cél elérésének éve 2023-ra módosult. Ezzel együtt igazi kihívást 

jelent az állami kutatási egységek számára, hogy megtartsák és motiválják a kutatókat, 

miközben meg kell felelniük oktatási kötelezettségeiknek, finanszírozást kell szerezniük, 

és együtt kell működniük a vállalkozásokkal. A felsőoktatási intézményeknél csupán 

korlátozott számú kutatói állás van, és az adott karon dolgozók többsége idejének 

csupán töredékét tudja kutatási tevékenységekre fordítani. A „Fokozatváltás a 

felsőoktatásban” című felsőoktatási koncepció 2014. végi megjelenése óta nem volt 

olyan újabb stratégia vagy végrehajtási terv, amely támogatná az egyetemi oktatók 

életpálya-fejlesztését és a felsőoktatási kiválóságot, amit pedig a stratégiatervezet előírt. 

2016 decemberében jelent meg a felsőoktatási stratégia újabb változata, amely 

meghatározott középtávú célokat tartalmaz a magyar felsőoktatási rendszer 

teljesítményének javítása érdekében. 

Nemzetközi összehasonlításban meglehetősen alacsony mind a tudományos és mérnöki 

diplomát szerzők száma, mind pedig az egész életen át tartó tanulásban való részvétel 

aránya, és a közeljövőben jelentős szakadék keletkezhet a szakképzett tudományos és 

mérnöki munkatársak kereslete és kínálata között. A természettudományi vagy mérnöki 

diplomával rendelkezők aránya Magyarországon 5 %, ami alacsonyabb a Cseh 

Köztársaság (5,5 %) és Lengyelország (6,3 %) adatánál, valamint az uniós átlagnál 

(6,4 %) is. Hasonló a helyzet a friss doktori címmel rendelkezők esetében is, ahol a 

számadatok a következőképpen alakulnak: Magyarország 0,9 % (1000 főre), ehhez 

képest a Cseh Köztársaság 1,7 %, Szlovákia 2,4 %, Lengyelország 0,6 %, az uniós átlag 

pedig 1,8 %. 

 

Szakpolitikai válasz 

Mind a 2013–2020-es K+F+I stratégia mind a felsőoktatási stratégia hangsúlyozta a 

kutatási infrastruktúra megerősítésének és a tudományos kiválóság támogatásának 

fontosságát. Erre válaszul az új GINOP programok támogatják a „Stratégiai K+F 

műhelyek kiválósága” és a „Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, 

hálózatosodás” programokat, amelyek célja jobb kutatási feltételek és magasabb kutatói 

fizetések biztosítása. A belföldi NKFI Alapból egy új posztdoktori kutatási programot 

hoztak létre 2016-ban, ez a program 2017-ben folytatódni fog, az MTA pedig 11 új 

Momentum kutatócsoportot hozott létre. A Nemzeti Agykutatási Program célja, hogy 

20,6 millió eurós ráfordítással megerősítse a nemzetközi élvonalba tartozó 

kutatóközpontokat és intézményeket, valamint 18,1 millió eurós költségvetésével és a 



 

 

 

külföldön dolgozó kutatók meghívásával és alkalmazásával visszafordítsa az 

agyelszívást. 

 

Szakpolitikai értékelés 

Az MTA Momentum programja sikeres példának tekinthető, de csupán viszonylag kis 

számú kiváló kutató számára érhető el. Ha 2016-ban 15 %-kal emelnék is a fizetéseket 

a felsőoktatásban, még akkor sem lenne elég kutató, különösen a 

természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika 

területén. Ennek oka elsősorban a nagyon alacsony fizetésekben és a vállalati szférában 

vagy külföldön elérhető vonzóbb karrierlehetőségekben rejlik. A jól képzett humán 

erőforrás egyre növekvő hiányának kihívása csak úgy kezelhető, ha megerősítik a teljes 

K+I-rendszert és a felsőoktatási rendszert. Jelenleg azonban a legújabb reformok 

felsőoktatásra gyakorolt hatása még nem látható, mindenesetre az oktatás általában 

csökkenő finanszírozása és a csökkenő HERD alapján nem várható az állami és 

felsőoktatási ágazatban a tudományos és technológiai humán erőforrás helyzetének 

gyors változása. 

 

6. Hangsúly a piacok létrehozásán és serkentésén 

A magyar K+F+I rendszer elhúzódó kihívása, hogy ösztönözze a vállalati szférában 

jelentkező, K+F eredmények iránti keresletet és a vállalati szféra kompetenciáit, hogy az 

a gazdasági fejlődés fokozása céljából vegyen részt az innovációban és vezető piacokat 

hozzon létre. A kormány széles programportfólióval rendelkezik a vállalkozások K+F+I 

kapacitásainak bővítése, az innovációs kereslet növelése és a vállalatok nemzetközi 

terjeszkedésének javítása érdekében. Ezeket olyan közvetett eszközök egészítik ki, mint 

például a közbeszerzések vagy az adóeszközök. 

A nemzeti K+F+I stratégia (2013–2020) a magyar K+F+I rendszer fejlesztésének egyik 

fő kérdéseként azonosította a K+F kereslet élénkítését. A stratégia előre jelezte a 

közszférabeli kereslet fokozását és a piaci hasznosítást megelőző eszközöket (mint 

például a kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzések, innovatív közbeszerzések 

és így tovább). A nemzeti S3 stratégia eszközei között a közbeszerzések a keresletoldali 

beavatkozások támogatását szolgáló legfontosabb piaci eszközök között szerepelnek.  

Magyarországon 2012 és 2014 között jelentősen nőtt a közbeszerzések száma, a tavalyi 

év során pedig stagnált. Az eljárások volumenében óriási, közel 80 %-os növekedés volt 

megfigyelhető 2012–2013-ban, ami néhány egyedi esetnek volt köszönhető, 2013 óta 

pedig fokozatosan csökken a volumen, 2015-ben például közel 10 %-kal. Az eljárásoknál 

jelentős mértékben csökkent az uniós társfinanszírozású közbeszerzések száma és 

volumene. Míg 2014-ben az összes közbeszerzés mintegy 50 %-át tették ki az uniós 

társfinanszírozású közbeszerzések, 2015-ben ezek aránya 46 %-ra csökkent. A volumen 

még ennél is nagyobb mértékben, 49 %-ról 38 %-ra esett vissza.  

Nem áll rendelkezésre külön statisztika a K+F+I-jellegű, kereskedelmi hasznosítást 

megelőző vagy innovációs célú közbeszerzések számáról és volumenéről, de egyes 

fontosabb esetekben megfigyelhető a kormány azon szándéka, hogy a közbeszerzési 

megbízásokat összehangolja a K+F+I szakpolitikai céljaival (mint például a Budapesti 

Közlekedési Központ elektronikus jegyrendszerre irányuló beszerzése vagy a 4-es metró 

beruházás egyes elemei). Bár számos kísérleti és kutatási projekt uniós finanszírozás 

keretében magyar részvétellel valósul meg (pl. a RAPIDE, EMAILE, SMART@FIRE 

projekt) és a kereskedelmi hasznosítást megelőző magyar közbeszerzési eljárást már 

2013-ban elfogadták (lásd a 2015-ös RIO országjelentést), alkalmazása még mindig 

nem terjedt el. A Közbeszerzési Hatóság 2015-ös éves jelentése szerint az innovatív 

közbeszerzések iránti elkötelezettség (a fenntartható és társadalmilag fontos 

közbeszerzések mellett) a jövő céljai között szerepel.  



 

 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény mentességet nyújt egyes szabályok 

alól a támogatott közbeszerzések számára, többek között K+F és innováció, 

munkahelyteremtés, képzés esetén. Ezekben az esetekben az ajánlatkérő már a 80 ezer 

eurós (25 millió HUF) küszöbértéknél mentesül a közbeszerzési eljárás kiírása alól.  

A közbeszerzési eljárásoknak azonban vannak igen gyenge pontjai, amelyek kétségbe 

vonják ezen eszköz hatékonyságát. A Korrupciókutató Központ Budapest nemrég kiadott 

jelentése (CRCB, 2016) szerint a magyar közbeszerzések versenyképessége és 

átláthatósága még mindig nem elég nagy, és így nagy mértékben ki vannak téve a 

korrupciónak. A 2009-2015 közötti vizsgált időszakban az átláthatóság csökkent, a 

korrupció kockázata nőtt, és az uniós finanszírozású projekteknél nagyobb a korrupció 

mértéke, mint a nemzeti finanszírozású projekteknél.  

Újabb közvetlen beavatkozás a kormány részéről az Innovációs voucher program 

újraindítása, amelynek célja a K+F+I szolgáltatások és a vállalati szférából származó 

eredmények iránti kereslet fokozása. A kormánynak már volt egy innovációs voucher 

programja (az INNOCSEKK, 2005-2009), amely a részt vevő cégek és a felhasznált 

források tekintetében rendkívül sikeresnek számított. Egy nemzetközi értékelő bizottság 

figyelemre érdemes ajánlása az volt, hogy a részt vevő cégek körét az innovatív, K+F 

terén aktív kkv-kon túlra is bővítsék ki. (PRO INNO, 2009) 2015-ben a kormány 

elindított egy, a nemzeti S3-stratégia prioritásaival összhangban álló új innovációs 

vouchert (az uniós strukturális alapokra építve). Az innovációs voucher program célja, 

hogy bevonja a kkv-kat az innovációs láncba és intenzívebbé tegye a kkv-k K+F+I 

tevékenységeit. A program meghatározó jellemzője az egyetemi-ipari együttműködések 

támogatása. A FIEK program szintén a vállalati szektor K+F+I iránti keresletét kívánja 

erősíteni. A közelmúltban a kormány bejelentette, hogy a magyar autóbuszgyártó 

vállalatok érdekében új autóbuszgyártási stratégiát fog kidolgozni, hogy megőrizze a 

gépjárműipar e sajátos ágazatának nagy múltra visszatekintő örökségét. E stratégia 

hozzájárulhat nem csupán a gyártólétesítmények megőrzéséhez, hanem a különböző 

vállalatok K+F+I kapacitásainak felélénkítéséhez és megerősítéséhez is. 

A magyar kormány harmadik eszköze az adómentesség, amellyel közvetetten támogatja 

a vállalkozások K+F és innováció iránti keresletét. Régóta (de többször módosított 

formában) létezik K+F adókedvezmény-lehetőség a vállalkozások saját tevékenységi 

körében végzett K+F tevékenységekre. 2014-ben ennek az adókedvezménynek az 

összege ~935 millió EUR (288 milliárd HUF) volt. (NRP, 2016) Az adórendszer egy új, 

2016-os eszköze, hogy lehetőséget nyújt a helyi önkormányzatok számára, hogy a helyi 

adót a K+F közvetlen költségeinek 10 %-ával csökkentsék. Az is bővítheti a cégek 

K+F+I kapacitását, hogy most már a munkát terhelő csökkentett adó mellett 

alkalmazhatnak kutatókat. 2016 novemberében a nemzetgazdasági miniszter új 

adómentességet jelentett be az adórendszer 2017-es módosításában. Az új szabályozás 

szerint az induló vállalkozások korai szakaszába befektetők befektetésük 25 %-át 

írhatják le az adójukból.  

A tudományos, technológiai és innovációs politika és programok értékelése nem képzi 

szerves részét a magyar K+F+I rendszernek. A projektfejlesztés nyomon követése 

elterjedt gyakorlat, azonban többnyire nem kötelező, és a mutatók kiválasztása is 

gyakran a kedvezményezettekre van bízva. A programértékelés – ami független külső 

értékelést jelent – sokkal véletlenszerűbb. Az uniós strukturális alapokból finanszírozott 

programok esetében az értékelés kötelező, és a legtöbb esetben nyilvánosan is elérhető. 

Az NKFIA-ból finanszírozott programok esetében azonban értékelésre csak néhány 

esetben kerül sor. A programok beszüntetéséről és indításáról szóló döntéseket – még 

ha azok gyakorlatilag ugyanazokat a célokat is támogatják, –, inkább a rendelkezésre 

álló források, és nem az eredmények és a hatások alapján hozzák meg. 

Az új Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke ezzel együtt nyilvános 

felszólalásaiban azt hangsúlyozza, hogy az új hivatal értékelni fogja a programokat és 

projekteket, hogy értesüljön a finanszírozott projektek hatásáról. Ez a folyamat már 

megkezdődött az NKFI Hivatalban, de ezen értékelésről még nem jelent meg beszámoló. 

Az innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény alapelvei között szerepel a független 



 

 

 

értékelések végzése, azonban ehhez az elvhez egyelőre nem kapcsolódik végrehajtási 

szabály. 2016-ban az állami projektértékelési rendszer kereteként új szabályokat 

vezettek be (2016. évi XXXIII. törvény és az 1216/2016. (IV. 29.) kormányhatározat). E 

rendszer a köztisztviselőkre épül, akik napi feladataik mellett végzik az értékelést. 

Minden ajánlatot két, az állam által foglalkoztatott és fizetett szakértő fog értékelni. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény értelmében minden új törvény és 

kormányzati jogszabály esetében kötelező előzetes és utólagos hatásvizsgálatot végezni. 

A vizsgálandó szempontok között elsőbbséget élveznek az adminisztratív terhek, a 

környezeti és egészségügyi következmények, azonban nem említik külön a K+F-fel 

és/vagy az innovációval kapcsolatos hatásokat. Nem része a magyar politikai 

döntéshozatali gyakorlatnak és eljárásoknak a jogszabályok hatásainak értékelése vagy 

elemzése, és egyértelműen nem képezi részét a tudományos, technológiai és innovációs 

politika gyakorlatának.  A NKIFH erőfeszítéseket tesz e helyzet megváltoztatására. Első 

lépésként a kormány elfogadta és kiadta a 433/2016. (XII. 15.) kormányrendeletet a 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és 

innovációs programok és projektek értékelésének szabályairól. 

2011-ben a kormány megindította a kereskedelem keleti nyitását, hogy megpróbálja 

fellendíteni a szovjet utódállamok és Ázsia felé irányuló exportot. Jelenleg (2015-ben) 

azonban a magyar export 81 %-a az uniós tagállamokba irányul, és ez az arány a 2010-

es 78 %-ról még nőtt is. A magyar exporttevékenység megkönnyítésének fő eszköze a 

Magyar Nemzeti Kereskedőház, amelynek célja olyan vállalkozások támogatása, amelyek 

képesek arra, hogy exportáljanak és megfelelő üzleti partnereket találjanak a 

nemzetközi piacokon. E kereskedőház állami garanciát nyújt partnerei számára, hogy 

megkönnyítse a zökkenőmentes kereskedelmi tevékenységeket, és négy földrészen 

közel 40 országban rendelkezik kereskedelmi jelenléttel. Ezenkívül induló vállalkozásokra 

irányuló célzott programja is van, az Innotrade, amely kiállítási lehetőségeket és 

nemzetközi start-up eseményeken való részvételi lehetőséget biztosít a nemzetközi 

piacra lépésre törekvő vállalkozások számára. A 28 EU-tagállamba irányuló export 2010 

és 2015 között 28 %-kal, 72,4 millió EUR-ra nőtt, míg ugyanezen idő alatt az Unión 

kívüli export 6 %-kal bővült (bár ezen időszak közepén sokkal magasabb volt).  

Ebben az összefüggésben meg kell említeni azokat a stratégiai együttműködési 

megállapodásokat, amelyek a kormány és a nagy multinacionális vállalatok, valamint 

hazai vállalatok között jönnek létre. Ezeknek a megállapodásoknak a célja a 

beruházások, az exporttevékenység növelése, és a magyar vállalatokkal, felsőoktatási 

intézményekkel és kutatóközpontokkal való együttműködés bővítése. 2016. november 

végéig a kormány 72 stratégiai együttműködési megállapodást írt alá13. 

A hazai vállalkozások nemzetközivé válásához nyújtott támogatások egyéb formái a 

(2015 óta folyamatosan működő) GINOP és VEKOP programok keretében kerültek 

bevezetésre. Az említett programok által támogatott tevékenységek közé tartozik a 

kereskedelmi vásárokon való részvétel, üzleti találkozók, nemzetközi hálózatépítés és 

kapcsolódó munkahelyteremtés.  

A K+F+I területén a kkv-k kérelmezhetik a Horizont 2020 kkv-fejlesztési eszközben, a 

nemzetközi projektkonzorcium kialakításában, az EUREKA és az ERA-NET 

kezdeményezésekben való részvételhez rendelkezésre álló támogatást. 

A magyar kormány a bejövő kkb-t is kiemelten kezeli. Egyéni alapon nagy összegű 

támogatások állnak azon multinacionális vállalatok rendelkezésére, amelyek most 

alakítanak ki gyártólétesítményeket (vagy a meglévőket fejlesztik). A belföldi 

beruházások támogatásának fő ügynöksége a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA). 

                                    
13Lásd: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/strategiai-partnersegi-
megallapodasok (A hozzáférés dátuma: 2016. november 22.) 

http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/strategiai-partnersegi-megallapodasok
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/strategiai-partnersegi-megallapodasok
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2. melléklet – Rövidítések
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EKT Európai Kutatási Térség 
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EU-28 A 28 tagállamból álló Európai Unió 

KKB Közvetlen külföldi befektetés 

FP Az Európai Unió kutatási és technológiafejlesztési 

keretprogramja 

FIEK Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ 
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GERD A K+F-re fordított bruttó hazai kiadások 
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MISZ Magyar Innovációs Szövetség 

MTA Magyar Tudományos Akadémia 
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NFM Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

NEKIFUT Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Felmérés és Útiterv 

NFK Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság 

NFM Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

NGM Nemzetgazdasági Minisztérium 

NKFIH Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

NKFIA Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 

NIH Nemzeti Innovációs Hivatal 

NIR Nemzeti Innovációs Rendszer 

NKITT Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács 

NKTH Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 

NRP Nemzeti reformprogram 

NTIT Nemzeti Tudománypolitikai és Innovációs Testület 

NUTS A statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája 

OECD Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

OP Operatív program 

OTKA Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 

PcP Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés 

PCT Szabadalmi Együttműködési Szerződés 

PPS Vásárlóerő-egység 

PRO Állami kutatószervezet 

K+F Kutatás-fejlesztés 

K+F+I Kutatás, fejlesztés és innováció 

KI Kutatási infrastruktúra 



 

 

 

RIÜ Regionális Innovációs Ügynökség 

ROP Regionális Operatív Program 

KTFI Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció 

S&E Természettudományok és mérnöki tudományok 

S3 Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia. 

S&T Tudomány és technológia 

SF Strukturális alapok 

Kkv Kis- és középvállalkozás 

SZTNH Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

STI Tudomány, technológia és innováció 

TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program 

TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

TTO Technológiatranszfer Iroda 

TTPK Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium 

VC Kockázati tőke 

VEKOP Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 

VKE Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések 

VKSZ Versenyképességi és Kiválósági Szerződések 

WEF Világgazdasági Fórum 

 

 

  



3. melléklet – Országadatok



Ábrák jegyzéke 

1. ábra: Az összes GERD államilag finanszírozott része

2. ábra: A BERD intenzitása a legfontosabb makrogazdasági ágazatok szerinti bontásban

(A= mezőgazdaság, C= feldolgozóipar, G_N= szolgáltatások) 



Hogyan juthat hozzá az Európai Unió kiadványaihoz? 

Kiadványaink megvásárolhatók az EU-Könyvesboltban (EU Bookshop) a http://bookshop.europa.eu címen, 

megjelölve az Ön által kiválasztott értékesítési pontot. 

A Kiadóhivatal nemzetközi értékesítési hálózattal rendelkezik. 

Az értékesítési helyek elérhetőségeit a (352) 29 29-42758 számra elküldött faxban kérheti le. 

A Europe Direct szolgáltatás segítségével választ kaphat az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire. 

Ingyenesen hívható telefonszám: 00 800 6 7 8 9 10 11 

(*) Egyes mobilszolgáltatók nem engednek hozzáférést a 00 800-as telefonszámokhoz, vagy díjat számítanak fel 

hívásukért. 

Az Európai Unióról további bőséges tájékoztatás található az interneten. 

Elérhető az Európa-szerveren keresztül (http://europa.eu). 

http://bookshop.europa.eu/
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