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Az innovációs járulékról  

Úgy vélem, nem ez a K+F+I legfontosabb problémája,        

de nagyon jól tükrözi a gyakorlati élet és a pénzügyes          

szemlélet ellentétét. Az utóbbi lényege az, hogy egymillió        

embernek csinálunk többletmunkát, kellemetlenséget,    

tönkreteszünk bármit, ami egyébként jó: hátha      

megfogunk ezer csalót – ami egyébként nem szokott        

sikerülni. Rossz példák dögivel!   

Szeretném előre bocsátani, hogy konkrétan kevéssé      

vagyunk érintettek: az évi 3,5 Mrd Ft os      -  

költségvetésünkből évente legfeljebb 20 40 MFt volt az   -     

innovációs járulék terhére finanszírozott szerződés.     

Tapasztalatok azért vannak.  
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Az innovációs járulékról  

Voltak visszaélések: természetesen voltak. Miért?! Mert 7       

év alatt senki sem tudta leírni, hogy pontosan mit lehet          

ennek a terhére finanszírozni (az NKTH tett tétova        

kísérleteket, ami az APEH et semmire sem kötelezte).   -     

Nagyon hasonló a helyzet a vállalati saját K+F költségek         

elszámolásával: én azt hiszem, hogy az APEH meg azt    ;     

csinál, amit akar, pl. ütődött kimutatások, naplók tucatjait        

követeli meg. Az APEH fontos intézmény, de nem        

szabadna ennyi túlhatalmat kapnia.   

Eltekintenék a közönséges csalástól (ilyen is volt bőven),        

hogy én szerződést kötök veled az innovációs alap        

terhére, te meg visszacsurgatsz az én maszek cégembe,        

stb.
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Az innovációs járulékról  

Bizonyos vagyok abban, hogy    az ország érdeke az,    

hogy a cégek fejlesszenek   – ezt az innovációs járulék      

felhasználása ösztönözte (ha a pénz egyébként az       

ebeké, akkor csináljunk vele valamit!). Az teljesen       

evidens, hogy a „tiszta K+F” rendkívül ritka, ha valami         

eredményt is szeretnék, akkor még ritkább. A cégek az         

utóbbit szerették volna, nem a „tiszta tudomány” karitatív        

támogatását. Az egyik gond a túlzott mohóság: nem        

lehet és nem szabad mindent az innovációs járulék        

terhére elszámolni! Mi csak „vegyes” szerződéseket      

kötöttünk: egy 10 MFt os adatbányászati munkából 6   -     

MFt a matematikai modell felállítása, 3 MFt az        

adatfeldolgozás, 1 MFt a betanítás.    
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Az innovációs járulékról  

Az utóbbi kettő forrása nem az innovációs járulék, és az          

ilyen szerződésbe az APEH is nehezebben köt bele.       

Az innovációs járulék felhasználhatóságának eltörlése     

nyilvánvalóan negatív hatású a fejlesztés szempontjából,      

és egy egyszerű, kevés kutatást tartalmazó követő       

fejlesztés is lényegesen több, mint a semmi!      

A pénzügyéri ész persze mondhatja, hogy a piac sokkal         

inkább kikényszeríti a fejlesztést, mint az a kis innovációs         

járulék, ami igaz lehet(ne). De valószínűleg mi vagyunk a         

világ egyetlen országa, ahol a céges innovációnak       

semmiféle érdemleges állami támogatása nincsen – és       

várjuk a csodát!  
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Kell e vállalati K+F?-   

A jelen rendezvény másik kulcskérdése, hogy kell e      -  

vállalati K+F, vagy kizárólag a központi (pályázati és        

egyéb) formákra érdemes alapozni. Én úgy gondolom,       

hogy a központi, pályázati finanszírozásnál rosszabb,      

értelmetlenebb, ablakon kidobottabb pénz nincsen, és ez       

valamennyi pályázati forrásra közösen érvényes, az EU      -

programokat is ideértve.  

A következőkben próbáljunk eltekinteni a jól ismert       

„célzott” kiírásoktól (pl. amikor az egyetemektől más       

oldalon elvont pénzt K+F forrásokból „pótolják”), és a         

korrupció számtalan formájától (a szimpla haveroktól a 30        

% os alvállalkozókon át a „sikeres” pályázatíró cégekig),-        

és maradjunk az elméletnél.   
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Kell e vállalati K+F?-   

Bármely tevékenységnél kulcskérdés a    Megrendelő, aki  

eléggé pontosan tudja, hogy mit akar, ez mennyi pénzt ér          

meg neki és hogyan akarja átvenni a teljesítést. A         

pályázatoknál megrendelő nincsen, helyette egy     

bürokratikus apparátus van, amelynek egyetlen célja hátsó       

felének bombabiztos védelme. Miért is lenne másképpen?!       

Nem nagyon tudják eldönteni, hogy a tevékenységre        

szükség van e vagy sem, nem a saját pénzükből -        

finanszírozzák és fogalmuk sincsen arról, hogyan kellene,       

lehetne mérni, értékelni az eredményt. Hogyan tudom       

viszont a fenekemet védeni: rengeteg pecsétes papírral       

(lásd még közbeszerzés)! Ez azután van csőstől!      
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Kell e vállalati K+F?-   

Lássunk egy gyakorlati példát: meguntam a lakásomat és        

egy házat szeretnék. Tudom, hogy mit szeretnék: egy        

nappalit, három hálószobát, két fürdőszobát, konyhát,      

kétállásos garázst, stb. Kérek néhány árajánlatot tervre,       

komplett kivitelezésre. Az érdekel, hogy mennyire      

szigetelnek a falak, az ablakok, érdekel a burkolatok        

minősége, stb. Azt is tudom, hogy legfeljebb 30 MFt ot        -  

vagyok hajlandó fizetni.   

Amikor elkészül a ház, gondosan átveszem      műszakilag. 
Viszont nem kérek kimutatást és munkanaplókat a       

kubikus, az ács, a szobafestő és a villanyszerelő        

munkaóráiról, eredeti számlákat a sittszállításról és a       

színezőpasztáról, stb. és főleg nem rendeztetem mindezt       

új formátumú táblázatokba  
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Kell e vállalati K+F?-   

háromhetente.

A pályázatoknál pontosan fordított a helyzet. A kiíróknak,        

elbírálóknak fogalmuk nincsen arról, hogy amit      

jóváhagytak, az jó e bármilyen célra. Ugyanígy nincsen  -      

fogalmuk az értékéről, és az eredménnyel általában nem        

foglalkoznak. A pályázatok hasznosulását jobb nem      

vizsgálni. Helyette van teljesen értelmetlen papírgyártás      

csőstől (ugyan ki hiszi azt, hogy a kimutatott munkaóra        -

ráfordításnak bármi köze lenne a valósághoz), és       

igazoló jelentést írhatok, ha az adott projekt szakaszra 3-      -   

évvel korábban megtervezett személyi költség 1000 Ft tal      -  

kevesebb a tervnél, vagy olcsóbb lett a PC.       
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Kell e vállalati K+F?-   

Teljesen jogos a kérdés: épeszűek ezek?! A saját        

szempontjukból természetesen igen – csak az ő       

szempontjuk nem az ország haladásának szempontja,      

hanem – mint említettem – a hátsó felük védelme.         

Léteznek és létezhetnek értelmesebb pályázati     

finanszírozási formák is – ahol van megrendelő (pl. az         

USA hadsereg) ahol nem bizottság dönt, hanem ;      

egyszemélyi felelős van ahol nem formális a potenciális  ;      

felhasználó érdeklődése ahol a közvetítő szervezet nem ;      

papírmalom, hanem ügynökség. Még az OTKA is       

lényegesen jobb, mint a kormányzati pályázatok –       

legalább valami szakmaiság van.   
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Kell e vállalati K+F?-   

Közbevetőleg jegyzem meg, hogy az utóbbi 2 3 évben      -   

nincs sok problémánk a hazai pályázatokkal. Innovációs       

alapból finanszírozott pályázatok nincsenek (állítólag most      

lesznek), az Új Széchenyi Terv pályázatain általában nem        

indulhatunk.

Viszont eléggé sikeresek vagyunk Brüsszelben, jelenleg      

38 FP7 pályázatban veszünk részt, 6 pályázatban       

vagyunk koordinátorok. Célok és hasznosulás tekintetében      

ezek a pályázatok sem jobbak, mint a hazaiak, a         

pályázat elnyerésével kapcsolatos bürokrácia lényegesen     

kisebb. Ám a pénzügyi nyilvántartásokról és különösen az        

auditokról rémtörténeteket tudok mesélni, mióta egy Edith       

Cresson nevű biztos nagyobb összeget juttatott a       

fogorvosának.
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Kell e vállalati K+F?-   

Nem jó, ha egy eléggé nagy főnök több gyengédséget         

remél a fogorvosától némi közpénzért cserébe.      

Brüsszelben kitűzték a korrupció elleni harc zászlaját, és        

ettől elszabadult a jogászok és pénzügyesek torz       

fantáziája. 

Korrupció elleni sikeres harcot leginkább Szingapúrtól      

lehetne tanulni, lényege: egyértelmű, világos szabályok     ; 

egyedi döntések minimalizálása ügyintézési határidők  ;   

számonkérése az apparátuson. Hazai harcunk kevés      

sikerrel kecsegtet hasonlóan a bürokrácia elleni több  -      

évtizedes elszánt küzdelmünkhöz (úgy mellesleg a      

bürokrácia és a korrupció édestestvérek).    
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Mi a baj itthon a K+F terén?      

Nem nagy titok: minimális a K+F eredmények       

hasznosítá sának piaca. Itthon a multik inkább-       

kivételképpen érdeklőd nek a K+F iránt (jelentős részben -       

anyjuk meglehetősen szorosan fogja a kezüket), a hazai        

vállalkozásoknak zömmel nincs pénzük ilyesmire. „Ipari”,      

felhasználói háttér nélkül a K+F helyzete eléggé       

reménytelen. 

Szintén nem titok, de a döntéshozói agyakhoz valahogyan        

nem jut el: az innovációs folyamatban a K+F a         

legolcsóbb láncszem! Az eredmények technologizálása,     

gyártásbavitele nagyságrendekkel drágább lehet, nem is      

szólva az értékesítés költségeiről és nehézségeiről! Ehhez       

azután a világon semmiféle támogatás nincsen.     
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Mi a baj itthon a K+F terén?      

Bár százezerszám tartunk nyilván mikro , kis és    -  -  

középvállalkozásokat, legfeljebb néhány száz olyan lehet,      

ahol az innováció   (ide nem értve, hogy veszek egy új       

fagylaltgépet, vagy szervezési innovációként egy munkavédelmi      

felelőst) egyáltalán szóba jöhet ahol látnak fantáziát   ;    

valamilyen piaci résben és vállalják a megmérettetés       

kockázatát a mai körülmények között (lényegében      

pénzügyi háttér támogatás, hitel, kockázati tőke nélkül). -     
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Mit tehetnek a kutatók?   

Az elméleti eredmények szépek, meg szükségesek is a        

kutatói karrierhez, de igazán szépen a megvalósult       

eredmények csillognak. Hazai K+F piac hiányában      

megpróbálunk Európához csatlakozni – ebben sokat      

segíthetnek az EU Framework programok avval, hogy       

ismerkedünk európai cégekkel, és minket is megismernek.       

A K+F bizalmi ügy, ismeretlenekre egyáltalán nem bíznak        

ilyesmit, és a nagy cégek lényeges, jövőbeni       

fejlesztéseihez természetesen soha sem fognak     

odaengedni. Ugyanakkor egy Bosch, Airbus, Knorr     -

Bremse, US Navy, Hitachi esetén a morzsák is sokkal         

nagyobbak, mint amire itthon számíthatunk.    
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Mit kellene az államnak tennie?    

Az egyszerű válasz az, hogy komolyan kellene venni a         

választási programokban írt jelszavakat, és megkeresni      

azokat az utakat módokat, amelyeken hatékonyan  -    

támogatható az innováció. A gyakorlat – persze – ennél         

sokkal komplexebb. Érdemes lenne megnézni a high      -

tech terén sikeres országokat, például Izraelt, ahol a        

belső piac nem nagyobb a miénknél. Igaz, ott a hadsereg          

– némi kényszerűség okán – nem kizárólag az        

egyenruhák gombolását és a sapkadíszeket fejleszti,      

hanem meghatározó megrendelője a K+F szektornak.      
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Mit kellene az államnak tennie?    

Nyilvánvalóan szükség lenne nagy állami víziókra és       

projektekre. Nem akarunk a vas és acél országa lenni,         

OK, de minek az országa akarunk lenni?! Lehetőség        

rengeteg: szakosodhatnánk valami high tech re a   - -   

NATO n belül, környezetvédelem, árvízvédelem,-     

közlekedés szervezés, energiafelhasználás, egyes-    

egészségügyi területek, stb. Jó lenne ál támogatások     -  

helyett valami sokkal perspektivikusab bat csinálni!   -  

Számtalan „apróbb” intézkedésre lenne szükség, többek      

között a pénzügyesek vétójogának törlésére. Kellene      

végre egy ösztönző szabályozás a kockázati tőke       

számára, akár korlátlan nyereségadó visszaforgatási   -  

lehetőség fejlesztési  
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Mit kellene az államnak tennie?    

célra ( sokkal szélesebb értelemben, mint az innovációs járuléknál       

volt, például, ha van egy gyorséttermem, a teljes nyereséget         

visszaforgat hatom a következő megnyitására-    ), meg kellene   

oldani megfelelően dokumentált fejlesztési elképzelések     

kedvezményes hitelezését (állami bank kamat   ; -

hozzájárulás, állami garancia bankhitelhez, stb.), stabil és       

egyértelmű jogszabályokat kell alkotni (pl. a saját K+F        

költségek elszámolhatóságáról). Mindehhez a jelenlegitől     

nagyon különböző szemlélet és szervezet szükségeltetne     ; 

a bürokrácia és korrupció valódi minimalizálása     ; 

személyes érdekeltség és tényleges felelősség a      

bírálóknál, döntéshozóknál.  
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Mit kellene az államnak tennie?    

Mit mondjak: nem dúl bennem az      
optimizmus!

Köszönöm a figyelmet!  
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Az MTA SZTAKI ról  -

Nagyjából 300 fő, ebből 180 200 kutató, ezen felül    -     

30 40 egyetemi hallgató, doktorandusz. Éves bevételünk-       

3,5 Mrd Ft körül, csak szellemi termék, nem        

kereskedünk, nem gyártunk. Nagyjából 1/3 ad – 1/3 ad    -   -  

költségvetési támogatás, pályázati bevétel (döntően FP7),      

és vállalati szerződés.  

Néhány hazai partner: Paksi Atomerőmű Zrt, GE       

Hungary Zrt, AUDI Motor Hungaria Kft, Robert Bosch        

Kft, Bosch Rexroth Pneumatics Ltd, Knorr Bremse       

Fékrendszerek Kft, Magyar Telekom Rt.     

Külföldi partnerek közül a Hitachi és a Ricoh a         

legfontosabb.
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Az MTA SZTAKI ról  -

Az Intézet nagyon jól szerepel az FP7 programokban,        

csak 2010 ben 14 új projekt indult, ebből 4 et mi -       -   

koordinálunk. Itt az ipari cégek közül (is) a        

legnagyobbakkal dolgozunk együtt, pl. az Airbus      

Industries, Siemens, Gamesa (Európa legnagyobb     

szélerőmű gyártója), ABB, BMW, VW.-    

Vannak más elegáns megrendelőink is. pl. az EDA        

(European Defency Agency), ONR (Office of Naval       

Research az USA Haditengerészet Kutatási Hivatala), -      

a NASA.  
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Az MTA SZTAKI ról  -

Egyébként nekünk sincsen meg a hátterünk a „nagy,        

önálló” kutatásokhoz, keressük a „réseket”, a speciális       

tudásunk felhasználását. Fantáziálás helyett (a nagy      

magyar elméről, meg a szoftver nagyhatalomról, stb.)    -   

világosan látjuk azt, hogy kidolgozhatjuk a világ legjobb        

operációs rendszerét, ha az IBM a sajátját szereti és a       ;   

világ legjobb adatbázis kezelőjével sem fogjuk kiszorítani       

az ORACLE t, vagy az SAP t. -    -  Az innováció lényege   

nem a műszaki, hanem a gazdasági sikeresség!      De egy   

sor nagyon korszerű fejlesztésbe be tudunk dolgozni.      
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Model Based
Fault Detection

Actuator & Sensor faults

Iron Bird tests

Sustainability and 

Economic impact
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Air data sensor  
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High reliability UAV avionic system

… project supported by the Institute

• Smart sensors and actuators
• Distributed control
• Failure detection
• Reconfiguration
• System identification
• Auxiliary sensors e.g. camera
• Sense and Avoid system 

development platform

• Safety-critical system
• Modeling system dynamics
• Control design
• Navigation
• Embedded microcomputer 

architecture

Goal: UAVs entering the commercial 
airspace
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Köszönöm a figyelmet!  


