
Magyar Tudomány • 2006/1

��

Amikor a közelmúlt környezetvédelmi, ter-
mészetvédelmi és vízügyi kutatásainak hely-
zetérõl próbálunk egy általános képet adni, 
azon belül is a pályázatok útján megvalósuló 
K+F alakulásáról, akkor elõször a tudomány-
ágak összességérõl, az egész hazai tudomány-
politika általános helyzetérõl kell szólnunk. 
Ebbe az egészbe beleágyazva tudjuk csak 
a környezetvédelmi, természetvédelmi és 
vízügyi kutatás szegmentjét vizsgálni. Ezért 
érdemes  elöljáróban szót ejtenünk  a hazai 
tudománypolitika 2004. évi alakulásáról, je-
lentõs fejleményeirõl.

Jogszabályok
az országos  kutatásirányításhoz

Az országos K+F alakulására döntõ hatással 
voltak az új jogszabályok. A kormány már 
2003-ban megkezdte a kutatás-fejlesztés 
irányítási, végrehajtási, finanszírozási és 
intézményrendszerének megújítását annak 
érdekében, hogy a tudomány és technológia 
szerepe erõsödjön a magyar gazdaság és 
társadalom fejlõdésében.

1. Az intézkedések elsõ eleme a Tudo-
mány- és Technológiapolitikai Kollégiumról, 
valamint a tudomány- és technológiapoli-
tika kormányzati irányítási és végrehajtási 
rendszerének megújításával kapcsolatos 
feladatokról szóló 1033/2003. (IV. 18.) korm. 
határozat megalkotása volt. Ez a kormányha-
tározat rendelkezik a Tudomány- és Techno- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lógiapolitikai Kollégium mint a kormány leg-
fõbb TéT-politikai döntés- elõkészítõ szerve 
mûködtetésérõl, valamint a Tudomány- és 
Technológiapolitikai Tanácsadó Testület 
létrehozásáról és feladatairól.

2. A kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai 
innovációról szóló törvény koncepciójáról  szóló  
törvény alapvetõ célkitûzésként említi az 
innovációs, illetve K+F tevékenység feltételeinek, 
a gazdaság versenyképességének javulását, a 
fenntartható fejlõdést szolgáló növekedés 
elõsegítését, a nagy hozzáadott értéket 
termelõ munkahelyek számának növelését, 
a hazai, ezen belül fõleg a vállalati K+F ráfor-
dítások növelését, fokozatos közeledését az 
Unió tagállamainak átlagához, a kis és közepes 
vállalkozások lehetõségeinek javulását a K+F 
tevékenységbe való bekapcsolódásra, a támo-
gatások nyílt, átlátható pályázati rendszerben 
történõ elosztását, a tudományos és innovációs 
teljesítmények ismertségének és társadalmi 
rangjának növelését.

A jogszabály rögzíti a pályázati támogatások 
nyújtásának alapelveit, rendelkezik a szellemi 
tulajdon szerepének elismerésérõl, megfelelõ 
védelmének biztosításról (16.§).

A törvényhez fûzött kormányhatározat 
rendelkezik törvényben foglalt javaslatok 
elõkészítése érdekében megvalósítani szük-
séges intézkedésekrõl. Itt különösen jelentõs 
a kormányzati tudomány-, technológia- és 
innovációpolitika kidolgozásának feladata, 
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melyben nevesítetten szerepel a környe-
zetvédelmi és vízügyi miniszter.

3. Az Országgyûlés 2003. november 
10-én elfogadta a Kutatási és Technológiai 
Innovációs Alapról szóló �00�. évi XC. tör-
vényt. Az elkülönített állami pénzalap feloldja 
a többéves kötelezettségvállalást jelentõ K+F 
projektek és az éves ciklusú költségvetési 
gazdálkodás közötti feszültséget, valamint 
2004-tõl biztosítja a Nemzeti Fejlesztési Terv 
kutatás-fejlesztést és innovációt érintõ intéz-
kedéseinek hazai társfinanszírozását. Az alap 
révén Magyarország számára reálissá válik az 
Európai Unió barcelonai csúcsértekezletén 
megfogalmazott célkitûzéshez való közelítés 
(azaz a tagállamok átlagos K+F ráfordítása-
inak 2010-re el kell érniük a GDP 3 %-át, 
oly módon, hogy e kiadások kétharmada 
vállalati forrásokból származzon).

4. A reformfolyamat további lépéseként 
került sor 2004. január elsejétõl a Nemzeti 
Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) 
létrehozására. 

5. A Kutatási és Technológiai Innováci-
ós Alapról szóló 2003. évi XC. törvényben 
kapott felhatalmazás alapján a kormány 
megalkotta a Kutatási és Technológiai 
Innovációs Tanácsról szóló rendeletet, amely 
szerint a tanács a hivatal mellett mûködõ, 
stratégiai kérdésekkel foglalkozó testület. A ta-
nács feladata a gazdaság modernizációjának, 
mindenekelõtt a tudományos és mûszaki 

fejlõdés, a technológiai innováció javításának 
elõsegítése. Az elõbbiekben ismertetett jog-
szabályok alapján némi képet lehet kapni 
az országos K+F szervezeti, intézményi rend-
szerrõl, mely további kiegészítések révén az �. 
ábrán szemléltethetõen ad teljes képet.

K+F ráfordítások alakulása

A hazai K+F szféra teljes K+F ráfordítása je-
lenleg évi mintegy 200 milliárd forint, amely-
bõl a környezetvédelmi, természetvédelmi 
és vízügyi vonatkozású ráfordítás mintegy 
15 milliárd forint, s amelybõl a környezetvé-
delmi tárca (KvVM) K+F forrása jelenleg évi 
mintegy 150 millió forint.

A környezetvédelmi, természetvédelmi
és vízügyi kutatások besorolása

Mielõtt az országos K+F összességébõl kira-
gadnánk szûk szakmai területünk (tehát 
a környezetvédelmi, természetvédelmi és 
vízügyi kutatások) témaköreit, érdemes azok 
jellegérõl pár szót ejtenünk. Magának a kör-
nyezetvédelemnek és a vízügynek az egyik 
fõ kihívása kettõs jellegében rejlik. Neveze-
tesen abban, hogy a komplex környezeti 
problémák több ágazaton ívelnek át, így ke-
zelésük is szükségszerûen együttmûködést 
(horizontális megközelítést) igényel. Más-
részt a környezetvédelem céljainak a társa-
dalmi és gazdasági tevékenységeket teljes 
mélységében (vertikálisan) át kell hatniuk 
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oly módon, hogy ez magának az ágazatnak 
is hasznát szolgálja. A horizontális program-
szerû beavatkozások eszközei a tematikus 
akcióprogramok, míg a környezetvédelem 
vertikális integrálását kiemelt ágazatokban 
célszerû megvalósítani. 

E megközelítésben tehát kiemelt komplex 
tematikus területeket és a környezet és fenn-
tartható fejlõdés kiemelt ágazati területeit 
különböztethetjük meg.  

A komplex tematikus területeket az alábbi 
tagozódás szerint célszerû csoportosítani:
• A környezet állapota, állapotváltozása és 

terhelhetõsége
• Biológiai és táji sokféleség, a természet élõ 

és élettelen értékeinek védelme
• Globális klímaváltozás kutatása
• Regionális és lokális légköri folyamatok, 

légszennyezés-terjedési modellek kuta-
tása, levegõtisztaság-védelem

• Felszíni és felszín alatti vizek védelme, 
vízgazdálkodás

• Földtani közeg védelme, talajvédelem
• Hulladékok káros hatása elleni védelem 
• Környezet és egészség
• Környezetbiztonság, katasztrófavédelem, 

kármentesítés
• Környezetgazdaságtani, környezetjogi és 

vízjogi kutatások
• Szemléletformálás, környezeti nevelés, 

társadalmi részvétel
A kiemelt ágazati területek az alábbiak szerint 
csoportosíthatók: 
• A fenntartható fejlõdés hazai stratégiájának 

és mutatószámainak kidolgozása
• Fenntartható energiagazdálkodás
• Települési környezetminõség  és fenn-

tartható építés                              
• Környezetkímélõ fenntartható közlekedés
• Fenntartható mezõgazdaság

A környezetvédelmi tárca kutatástámogatása

A környezetvédelmi tárca saját, közvetlen 
feladatait tudományosan megalapozó 
kutatásainak ellátására nem állt elegendõ 

pénz rendelkezésre. Így a tárca nem tudta 
2004-ben  támogatni a korábban oly si-
keres Országos Környezettudományi és 
Természetvédelmi Kutatási Pályázatot (OKT-
KP). Szerencsére egyéb lábon álló pályázati 
rendszerekben megvalósuló kutatások (igaz, 
csak némileg) ellensúlyozni tudták a tárca-
kutatások elmaradását. Az is sokat segített 
a mostoha helyzeten, hogy a tárcán belül a 
legfontosabb kutatási feladatokra a fejezeti 
kezelésû elõirányzatok, s ebbõl kiemelten ún. 
KÖVICE forrásokat biztosított. Ugyancsak a 
tárca – igaz, nem pályázati úton – biztosított évi 
100 millió Ft összeget az MTA-val 2003–2005-re 
szóló együttmûködés keretében három komp-
lex téma kutatására. Ezek: 

1. Magyarország környezeti és természeti 
állapotának komplex értékelése, módszer-
tani fejlesztési javaslatok kidolgozása, egyes 
hatótényezõk vizsgálata  

2. A fenntartható vízgazdálkodás tudo-
mányos megalapozása az EU Víz Keretirány-
elv hazai végrehajtásának elõsegítésére

3. A globális éghajlatváltozást kiváltó ter-
mészeti és társadalmi-gazdasági folyamatok 
elemezése, a klímaváltozással összefüggõ 
lehetséges hazai hatások illetve beavatkozá-
sok vizsgálata

Nemzeti kutatási
és fejlesztési programok

A NKFP-pályázatot az NKTH hirdette meg az 
Innovációs Alap terhére. A minimum 100 millió 
Ft-os támogatású  pályázati rendszer  fõ célja volt 
olyan kutatási, fejlesztési és innovációs projektek 
megvalósítása, melyek tudományos és technoló-
giai áttörésekhez vezethetnek. A pályázatot 13 
milliárd forintos összkerettel hirdették meg, 
melyben több mint négymilliárd Ft-tal része-
sedtek a környezetvédelemhez, a természetvé-
delemhez, a vízügyhöz és a meteorológiához 
kapcsolódó pályázatok. Minthogy tetemes 
pénzügyi támogatást nyújtó pályázatokról 
van szó, érdemes e komoly kutatásokról 
bõvebben szólnunk. 
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Az élettudományi kutatások terén a pol-
leninformációs rendszer kialakítása témakör 
nyert támogatást. A környezetvédelmi és 
anyagtudományok kutatási témaköreiben 
feltûnõen nagy témagazdagság volt a jellem-
zõ, melyek közül csak a legérdekesebbeket 
emeljük ki. Figyelemre méltó volt a hulladék 
PET palackból hõszigetelõ panelek elõállítá-
sa; a biomassza mint energiaforrás nagyüze-
mi elõállítása, komplex felhasználása, a 
reciklálás lehetõségei és azok ökológiai és 
területfejlesztési hatásai; környezetbarát 
villamosenergia-termelés megújuló és kihasz-
nálatlan forrásokra alapozása címû témakör. 
Hasonlóképpen nagy horderejû téma volt 
az iszappelyhek alkalmazása a biológiai 
szennyvíztisztításban vagy az élõvizek iszap-
mentesítése hidro-mechanizációval, komp-
lex iszapkezelés témakörök. Továbbra is 
a figyelem érdeklõdési körébe tartozik a 
Balaton-kutatás, melynek  keretében  öt intéz-
mény közösen nyújtott be pályázatot „a víz-
szint változásainak hatása a Balaton ökológiai 
állapotára” címû témában. A természetvéde-
lem sem számít mostoha területnek. Itt 

– ugyancsak öt intézmény bevonásával – vizs-
gálják a Kárpát-medence állattani értékeinek 
faunájával kapcsolatos gócterületeket és 
azok genezisét. Az agrárgazdasági és biotech-
nológiai kutatások körében kiemelkedõ volt 
a nyolc intézmény munkájára támaszkodó 
témakör, nevezetesen „a nagy hozzáadott 
értékû egészséges táplálkozást szolgáló, 
környezetkímélõ állattenyésztési termékek” 
címû téma kutatása. A mezõgazdaság örök, 
kimeríthetetlen témájának, a környezetbarát 
nitrogénutánpótlás kutatásában hét intéz-
mény vesz részt, tanulmányozva a lucerna 
nitrogénkötési és rezisztenciagénjének hasz-
nosítását. Ugyancsak „örökzöld” téma gya-
nánt nyolc intézmény bevonásával folynak 
a kutatások az aszálykárok enyhítését célzó 
genetikai és agrotechnikai eljárások együttes 
alkalmazására.

KMÜFA-támogatások és GAK-pályázatok

Az NKTH által támogatott mûszaki kuta-
tás-fejlesztési pályázatok témakörei igen 
gazdagok voltak. A kisebb keretbõl adható 
jóval csekélyebb támogatási összegekre 
visszavezethetõen is egész sor nyertes pályázó 
osztozhatott a környezetvédelmi és vízügyi 
témakörökre szánt támogatásból – 773 mil-
lió Ft-os össztámogatást élvezve. Feltûnõ 
témagazdagság ötlik szembe, melybõl a 
sokszínûség értékeltetésére csak párat ra-
gadunk ki. 

A szárazsággal és kártevõkkel szembeni 
rezisztenciával, a szélenergia hasznosításával, 
a megújuló energiaforrásokkal több nyertes 
pályázó is foglalkozik. Ez utóbbin belül figye-
lemreméltó „ a környezetre veszélyes anya-
gok hasznosítása megújuló energiaforrás-
ként” kutatási téma. 

Az elõbbi témakörök között is látni, 
hogy közülük több kutatás is szorosan 
kapcsolódott a mezõgazdasághoz. A 
gazdaságorientált agrárágazati kutatásokra 
(GAK) az NKTH 2,5 milliárd Ft-ot, az FVM 500 
millió Ft-ot biztosított. E pályázatok keretében 
a környezetvédelemmel, természetvéde-
lemmel és vízüggyel is kapcsolatban álló 
témakörökben összességben 923 millió 
Ft-nyi össztámogatási összeget osztottak 
fel a nyertesek között. A kutatott témák ös-
szetettségére az is utal, hogy azokban több 
intézmény együttesen vesz részt, több eset-
ben hat résztvevõvel. A témák fontosságára 
és komplex voltára a pályázatok viszonylag 
magas támogatottsága is utal (legkevesebb 
volt a 40 millió, legtöbb a közel 100 millió 
Ft-os támogatás). Feltûnõen sok volt az 
állattartás témakörébe tartozó kutatás. Így 
például vizsgálták a klímaváltozás nyomán 
a baromfifajok tartásában kívánatos új tech-
nológiai változásokat; a nyúltenyésztésben a 
környezetterhelésre vonatkozó szemponto-
kat; a környezetkímélõ takarmányozásnak 
a tojáshéj szilárdságára kifejtett hatását; a 
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természetvédelmi gyepek hasznosításában 
a tejelõ juhok szerepét. Növénytermesztési 
vonalon a környezetkímélõ burgonya-
termesztés volt szemszögünkbõl nézve 
kiemelkedõ fontosságú. A növényvéde-
lem – mint a környezetre káros kihatással 
bíró tevékenység – terén számos témával 
rukkoltak elõ (tömegcsapdázás, biológiai 
védekezés a gyökérgolyva ellen, zöldség-
hajtatásban a biológiai védekezés alkalma-
zása, környezetkímélõ herbicid alkalmazása 
stb.). Két erdõsítési téma is támogatást nyert, 
nevezetesen a kedvezõtlen területek hasznosí-
tása erdõsítéssel, valamint vizes területeken 
energiaültetvények létesítése.

GVOP ötös csoportosításban

A gazdasági versenyképesség operatív prog-
ram (GVOP) egyik fõ meghatározó eleme a 
K+F és az innováció. Ennek megfelelõen kö-
zöttük szakterületünket érintõen számos nyer-
tes pályázattal találkozhattunk. Maga a GVOP 
K+F prioritása öt „alfejezetre” oszlik. Ezek:
1. Alkalmazott K+F program (GVOP-2004-

3.1.1.)
2. Közfinanszírozású és nonprofit kutató-

helyek kutatási infrastruktúrájának fej-
lesztése (GVOP-2004-3.2.1.)

3. Felsõoktatás és a vállalatok közötti ko-
operatív kutatást és technológiatranszfert 
segítõ partnerkapcsolatok és hálózatok 
kiépítésének támogatása (GVOP-2004-
3.2.2.)

4. Az induló technológia- és tudásintenzív 
mikrovállalkozások és az ún. spin-off 
vállalkozások innovációs feladatainak 
támogatása (GVOP-2004-3.3.1.)

5. Vállalati innováció támogatása (GVOP-
2004-3.3.3.)

Kétoldalú nemzetközit 
iudományos együttmûködés

A kétoldalú kormányközi tudományos és 
technológiai (TéT) együttmûködések vég-
rehajtását illetve annak irányítását a 3061/91 

sz., a fejlett ipari országokkal folytatandó 
kétoldalú kormányközi TéT együttmûkö-
désrõl szóló kormányhatározat szabályozza. 
Jelenleg harminckét országgal van hazánk-
nak kormányközi szerzõdésen alapuló 
kétoldalú együttmûködése, amely fõleg a 
kutatói mobilitást és együttmûködést támo-
gatja. A megvalósult együttmûködési projektek 
idõtartama maximálisan két év. 

2004-ben a következõ relációkban kerültek 
meghirdetésre a kétoldalú  együttmûködési 
pályázatok: cseh-magyar, francia-magyar, 
osztrák-magyar, horvát-magyar, kínai-ma-
gyar, spanyol-magyar, vallon/kanadai-ma-
gyar, flamand-magyar, szlovén-magyar, 
lengyel-magyar görög-magyar, ukrán-magyar, 
japán-magyar, mexikói-magyar, dél-afrikai-
magyar.

A kétoldalú relációkban szép számmal 
szerepeltek környezet-, természetvédelmi, víz-
ügyi és meteorológiai  témakörök. Közülük 
mutatóba párat említünk. A magyar–cseh 
együttmûködés keretében Csehországban 
és Magyarországon az éghajlat regionális 
modellezését végzik, a magyar-horvát TéT 
a környezetszennyezés jelzésére folyóüledé-
kes közös vizsgálatokra vállalkozott. A magyar-
kínai együttmûködés keretében sok kutatási 
téma szerepel. Így a hulladékgázok kénmen-
tesítésének kutatása; ökokörnyezeti GIS 
modell készítése; az éghajlati szélsõségek 
kertészeti növények minõségére kifejtett 
hatásának vizsgálata; az európai és ázsiai ki-
száradástûrõ mohafajok ökofiziológiájának 
kutatása A magyar-flamand közös kutatás 
az uránbánya radio-ökológiai kockázatának 
a felmérésére irányul.  A magyar-szlovén 
TéT kapcsolatok keretében nagy horderejû 
a Natura 2000-es veszélyeztetett lepkefajok 
ökológiai vizsgálata és egy másik téma: 
környezeti változások mérsékelt övi gyepek-
re kifejtett hatásainak vizsgálata. A magyar-
japán relációban monitorozzák a bioszféra 
és a légkör közti széncserét Magyarországra 
és Japánra kiterjedõen. 
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Az EU �. Keretprogram keretében megvalósu-
ló kutatások

Hazánk 1999-tõl, kormánymegállapodás alap-
ján teljes jogú tagként vesz részt az Európai 
Unió Kutatási, Fejlesztési és Demonstrációs 
Keretprogramjában, az Európai Kutatási 
Térség fejlesztésében. A 2002-2006-ra meg-
hirdetett 6. Kutatási Fejlesztési és Demonst-
rációs Keretprogram (EU �. K+F Keretprog-
ram) három nagy fejezetet alkot:
• Az európai kutatás integrálása és koncent-

rálása (hét tematikus prioritási területre 
osztja fel az európai kutatási tématerü-
letet, melyek támogatása pályázatok 
útján történik)

• Az Európai Kutatási Térség szerkezeté-
nek kialakítása (innováció és technoló-
giatranszfer, a kutatók képzése és mobi-
litása, a kutatási infrastruktúrák helyze-
tének támogatása)

• Az Európai Kutatási Térség alapjainak 
megerõsítése, (az európai tudomány- és 
technológiapolitika és a kutatás-fejlesztés 
koordinálása és fejlesztése, ERA-NET)
Az európai kutatási tématerületnek hét átfo-

gó tematikus prioritása van. Ezek közül is igen 
jelentõs a Fenntartható fejlõdés, globális válto-
zás és ökoszisztémák címû 6. tematikus prioritás, 
melyen belül három szakterületen (fenntartható 
energiarendszerek, fenntartható felszíni közleke-
dés, globális változás és ökológiai rendszerek 
témakörben) adtak be pályázatot magyar 
résztvevõk. Összesen 209-et adtak be, ebbõl 

– tehát a magyar részvétellel indított pályázatok 
közül – csak 50 nyert, legnagyobb arányban 
(5,5 %) a fenntartható felszíni közlekedés témá-
ban, szám szerint huszonöt érve el. A fenntart-
ható energiarendszerek szakterületen 513 
EU-pályázat indult, ebbõl magyar részvétellel 
72-et adtak be (14 %-os szerény arányt mutatva), 
ebbõl is csak nyolc lett nyertes – gyenge, 1,6 %-os 
aránnyal. Könnyen arra a következtetésre lehet 
jutni, hogy igen gyenge volt a sikerarány, de ha 
az átlagos EU-s sikeraránnyal vetjük össze a ma-

gyar részvételû nyertes pályázatokat, akkor 
nincs miért szégyenkeznünk, sõt a fenntartható 
felszíni közlekedés témakörben a 30 %-os EU-
s „sikerarányt” messze túlszárnyalva (43 %-os 
aránnyal) szerepeltünk.

Az EU 6. K+F Keretprogram nagy témate-
rülete „Az Európai Kutatási Térség alapjainak 
megerõsítése”(ERA-NET). Ennek célja a tagál-
lamok és a csatlakozó államok nemzeti vagy 
regionális szintû kutatási, innovációs program-
jainak (programrészeinek), illetve európai in-
tézmények programjainak összehangolása és 
a közös, következetes európai kutatási politika 
kialakulása. 2004-ben a környezetvédelmi 
tárca mint a nemzeti programok irányításáért 
felelõs állami intézmény, két ilyen átfogó, 
ERA-NET projekthez csatlakozott: 

1. „Klimatikus hatások kutatásának koor-
dinációja egy tágabb Európában” (CIRCLE) A 
projekt, Specific Support Actions (SSA) – kü-
lönleges támogató, elõkészítõ jellegû akció, 
melynek célja egy jövõbeni ERA-NET projekt 
összeállítása – pályázati felhívás keretében 
került beadásra, és nyert támogatást.

2. „Európai biodiverzitás kutatása”  (Bio-
diversa). A pályázat elnyerte az EU támogatá-
sát, jelenleg folyik az egyes munkaprogra-
mok összeállítása és a konzorciumi tagokkal 
a szerzõdések megkötése.

Mindezek jól jelzik, hogy továbbra is nagy 
lehetõség kínálkozik a nemzetközi együtt-
mûködés, a magyar részvétel fokozására, a 
hazai tudományos eredmények további gya-
rapítására, a magyar tudomány hírnevének 
öregbítésére – az egész ország javára.   

A szerzõ köszöni  Karlovits Mártától, dr. Ke-
lecsényi Sugárkától, Ligetiné Nechay Erzsé-
bettõl és Sindelyes Gábortól kapott anya-
gokat, összeállításokat, szakmai segítséget. 
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védelem; vízügy; kutatás-fejlesztés; inno-
váció: pályázat; jogszabály; innováció: 
finanszírozás: nemzetközi együttmûködés
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