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Slide címe: Nézőpontok különbözősége

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Joggal merül fel az emberben az a kérdés, az eddig elhangzott véleményeket figyelembe véve is, 
hogy  vajon  létezik-e  az  a  valóság,  amely  különböző  nézőpontokból  ennyire  egymástól  eltérő 
nézeti képeket eredményez. Fiatal koromban egyik meghatározó élménye volt az ábrán látható 
feladvány, amely az alábbi módon fogalmazható meg: Létezhet-e egy olyan test, amelynek az 
elölnézete háromszög, az oldalnézete négyzet, felülnézetből pedig körnek látszik. Első ránézésre 
talán valószínűtlennek tetszik, hogy előállítható legyen olyan test, amely ennyire különböző arcát 
mutathatja felénk. 
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Mint ahogy azt a jobb alsó sarokban ábrázolt axonometrikus kép mutatja, létezik az a valóság, 
amely  különböző  irányokból  szemlélve  egymástól  ennyire  eltérő  nézeteket  eredményez.  A 
versenyszféra, azon belül is a hazai kis és középvállalkozások szemszögéből nézve az innováció 
ügyét, vélhetően hasonló okokból rajzolódik ki előttünk egy sokkal egyszerűbb és szögletesebb 
kép,  mint  felülnézeti  irányból  rápillantó  gazdaság  irányítás,  s  az  oldalnézetből  szemlélődő 
egyetemi és akadémia szféra előtt.

Kérem, tudják be ennek a nézőpontbeli különbségnek azt, hogy a véleményemet az innováció 
mibenlétét  illetően sokkal  sarkosabban vagyok kénytelen megfogalmazni.  Az eddig elhangzott 
vélemények nagyon jól visszatükrözik azt a látásmód és érdekbeli különbséget, amely az innovatív 
tevékenységeket végzők és az azt szabályozni és ellenőrizni hivatott erők között feszül. 
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Éppen 30 évvel ezelőtt, amikor a Műegyetemen végeztem, szinte valamennyi kar ballagó újságja 
vicces formában dolgozta fel G.B. Shaw mondását, miszerint „aki tudja csinálja, aki nem tudja, 
tanítja”. Azóta számos helyen találkoztam több kiegészítéssel, amelyek egyike az, mely szerint 
„aki még tanítani  sem tudja, az ellenőrzi  és/vagy irányítja”. Az utóbbi évtizedek tapasztalata 
alapján joggal jelenthetjük ki, hogy e népi bölcsesség jól megalapozott tapasztalatokon nyugszik. 
Ma már egyáltalán nem tartom viccesnek ezt a mondást sem az eredeti, sem pedig a kibővített 
formájában.  Ha  keményen  akarok  fogalmazni,  akkor  ki  kell  jelentsem,  hogy  a  tomboló 
dilettantizmus egyre több területen köszön vissza, s teszi lehetetlenné sok józan gondolat és tett 
érvényre jutását. Különösen igaz ez akkor, ha az innovációról van szó, ugyanis a megszokottól 
eltérő megoldások elfogadtatása még az új iránt nyitottabb társadalmakban is nehéz.
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A teljességre  való  törekvés  nélkül  az  innovációs  helyzetünket  a  világban  az  ábrán  szereplő 
megállapításokkal magyarázhatjuk. Magyarország a világ élvonalához képest nem felzárkózóban, 
hanem éppen ellenkezőleg, leszakadóban van. 

A rendszerváltást követően az emberekben egy felfokozott várakozás volt. Mindenki hinni 
szeretett volna abban, hogy nagyon rövid időn belül az ő életszínvonala is eléri a nyugati 
filmekből és a turista utakon szerzett tapasztalatokból ismert relatív gazdagságot. A rendszerváltás 
ennek a lehetőségnek az ígéretével indult. A korszerű gépkocsi, egzotikus utak, úszómedencés ház 
lett többek számára a legfontosabb elérendő cél. A kétség kívül hirtelenjében megjavult általános 
életszínvonal finanszírozásához egyre több pénzre volt szükség, amit a továbbra is rosszul 
szervezett és agyonadóztatott munkával nem lehetett megtermelni. Így a legtöbb ember minden 
legális és nem legális eszközt megpróbált igénybe venni az általa szükségesnek ítélt 
pénzmennyiség megszerzéséhez. A legális eszközök legáltalánosabb formája a javak kiárusítása és 
a hitelek felvétele volt. A nem legális módszerek tekintetében az ügyeskedés ezer formája alakult 
ki és tökéletesedett tovább, amelyek közös jellemzője, hogy hozzájuk arányos valós teljesítmény 
többnyire nem kötődik.
A rendszerváltás után már a közbeszéd része lehetett, hogy a megelőző évtizedekben nagy 
sebességgel húztak el mellettünk azok az országok, amelyek a II. világháború idején még velünk 
közel azonos, vagy éppen alacsonyabb fejlettségi szinten voltak. Sok embernek kellett beismernie, 
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hogy az önámítást művészi fokra fejlesztette mind az egyén, mind a társadalom. A korábban 
szilárdnak és öröknek hitt rend kártyavárként dőlt össze.

Nagyon hasonló a helyzet a jelenben is. Magyarország az elmúlt 20 évben még azokkal a volt 
szocialista országokkal szemben is relatív lemaradásba került, amelyek viszont sokkal 
kedvezőtlenebb feltételek mellett kezdték meg felzárkózásukat. Az 1990. évi un. rendszerváltást 
követően sokan reménykedtek abban, hogy az életszínvonaluk folyamatosan javulni fog. Rá kellett 
azonban döbbenjenek, hogy mindkét történelmi helyzetben a korábban döntési pozíciókban lévők 
óriási károkat okoztak, jelentős anyagi és nem anyagi természetű adósságokat halmoztak fel. 

Az elmúlt húsz évben -néhány száz hazai vállalatot leszámítva-, minden korábban volt termelő 
céget sikerült teljesen tönkretenni, vagy külföldi kézbe adni. Az idegen kézbe került cégek nem 
hazánk, hanem a részvényeseik érdekeit szolgálják, ami egyébként a világ legtermészetesebb 
dolga. Az ő helyükben vélhetően mi is ugyanazt tennénk. A mai hazai termelő vállatok többsége 
egy kiprivatizálás utáni lerobbant állapotból, vagy „garázsból” indult. A tőkeszegénység és 
alacsony műszaki színvonal jellemzi nagy részüket a mai napig. Közös bennük tehát az, hogy egy 
eredeti tőkefelhalmozás nélkül indultak útjukra. A rendszerváltás után a gazdaságban 
földcsuszamlásszerű változások következtek be.

Ezzel szemben az állam lényegében változatlan formában fennmaradt. A régi reflexek nyomán az 
állam továbbra is a közvetlen irányításban, a saját maga általi végrehajtásban, s nem a tervezés és 
szabályozás eszközében gondolkodik. A gazdaságban és ennek nyomán a társadalom egészében 
megváltozott viszonyokat felemás módon használta ki a valódinak nem mondható piac is. A 
mindenkori „elit” a hatalom megtartása érdekében az újraelosztás, az adózás magas szintjét 
változatlan formában működtette. Miután azonban még a magas adók is kevésnek bizonyultak a 
nagyon rosszul irányított és szervezett társadalom számára, így a közvagyon kiárusítása és az 
eladósodás elkerülhetetlen lett ezen a területen is. 

Az ország helyzete egyre kilátástalanabb, az itt élők méltán elkeseredettek. Az utóbbi hónapokban 
is szinte minden irányból érkeznek kijózanító figyelmeztetések. A reálbérek csökkenőben vannak, 
s még csak azt sem mondhatjuk, hogy magas szintről indultak esésnek. A rendszerváltás óta eltelt 
időszak gazdasági átalakulását egy sor negatív történés jellemezte. A nemzeti tulajdonban lévő 
vagyon döntő hányadát az elmúlt 20 évben kiárusítottuk. Nem kaptunk érte sokat, mert akik az 
eladás körül bábáskodtak, inkább egyénileg szerettek volna jól járni, s használták is ki ezt az 
akkor  számukra  kínálkozó lehetőséget.  Ezen  korrupt,  egy  akceptálhatóan szigorúbb megítélés 
szerint  már-már  hazaárulás  számba  menő  tettek  ellenére  tetemes  összegek  áramlottak  be  az 
országba. Igaz ez még akkor is, ha a külföldi tőke egy el nem hanyagolható hányada valójában a 
korábbi  időszakban  kimentett  javak  közvetítőkön,  tulajdonosokat  meg  nem  jelenítő  offshore 
cégeken  keresztüli  visszaáramlása  volt.  A  bejövő  pénzek  átmenetileg  viszonylagos  jólétet 
teremtettek, mert azok egy szűk réteg számra közvetlenül, másoknál közvetve hoztak átmenetileg 
életszínvonal emelkedést. A termelő típusú vagyon magas hányada részben eltűnt, részben pedig 
ma már külföldi tulajdonosokat szolgál. A „gulyáskommunizmust” követően a nyugati életforma 
után sóvárgó honfitársaink legfőbb célja a személyes jólét mielőbbi megteremtése lett. Így alakult 
át a termelő eszközben egykor volt közvagyon, kényelmet szolgáló magánvagyonokká. 

Az  adósságállomány  a  „családi  ékszer”  eladása  ellenére  nem  csökkent,  hanem  mára  már  a 
hitelezhetőség határait közelíti. Mind az állam, mind pedig a háztartások nyakig eladósodtak, a 
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hazai kis- és középvállalatok pedig tőkehiány következtében vegetálnak. A vagyon felélése után az 
életszínvonal  lendületének  a  megtartása  érdekében  felgyorsult  eladósodásunk.  Jelenleg  éppen 
gyermekeink és unokáink súlyos adóssággal terhelt jussát éljük fel. 

Egyszerű adófizető állampolgárként figyelve az utóbbi évek szűkebb – tágabb környezetünkben 
való történéseit az látszik, hogy növekszik a szegénység, rossz döntéseink egyenes 
következményeként a fejlett országoktól való lemaradásunk folyamatosan nő. A magyar 
társadalomban az elmúlt 20 évben sok közgazdasági-, szociális és kulturális jellemző mozdult el 
extrém mértékben a rossz irányba, számos kívánatos egyensúly billent fel. Egy érdemi és szerves 
fejlődés, a valódi növekedés elindulása azt kívánná, hogy újra normális társadalmi viszonyokat 
teremtsünk, s legelsőként is annak az egyik legfontosabb vetületét, a gazdaság alapjait tegyük 
rendbe. Akkora mértékű torzulások jellemzik a hazai gazdaságot, hogy kizárólag adópolitikai 
eszközökkel meggyőződésem szerint nagyon kevés eredményt lehet elérni.

Az értékteremtő munka feltételeit jelentő termelő eszközök kiárusítása mellett a humán 
erőforrások területén is felgyorsult a rendszerváltás után egy eróziós folyamat, amely a 
szakmunkásképzés leépülésével, a felsőoktatás színvonalának a folyamatos csökkenésével, a 
diplomák értékének a devalválódásával járt együtt.

Hazánkban a munkaképes korúak között a nem dolgozók száma kiemelkedően magas. Ha ehhez 
még azt is hozzávesszük, hogy a foglalkoztatottak nagy része nem értékteremtő munkát, hanem 
pótcselekvésnek tekinthető improduktív tevékenységet végez, még inkább érthetővé válik, miért 
tart  itt  hazánk  gazdasága.  Lássuk  be,  hogy  a  pótcselekvés  és  az  érdemi  tevékenység,  azaz 
munkahely  és  munkahely  között  jelentős  különbség  van.  Mind  a  közszférában,  mind  a 
szolgáltatások területén, de még a termelésre szakosodott vállalatoknál is indokolatlanul magas a 
felesleges, a valós érték előállítással nem járó munkaráfordítás aránya.

A morális válság leginkább abban az össznépi átverés jellegű társasjátékban érhető tetten, ami a 
dolog természetéből fakadóan negatív végösszegű. Első ránézésre minden ügyeskedő azt gondolja, 
hogy az általa alkalmazott módszerek nélkül neki kevesebb jutna. Mindenkinek előbb-utóbb meg 
kellene azonban értenie, hogy miután mások is „ügyesek”, az milyen módon és mértékben rontja 
le az átveréseken alapuló rendszer hatékonyságát. Természetesen arra rendkívül kicsi az esély, 
hogy egyetlen varázsütésre mindenki felhagy az ügyeskedésével. Ki tegye meg az első lépést 
ennek a társadalmi méretűvé fejlődött káros „játéknak” a befejezésére? Könnyen igazolható 
ugyanis, hogy a korrupció, a trükkök elmaradása esetén a legtöbb szereplő jobban járna. A 
kölcsönös átverések kieszelésére, majd kivédésére fordított energia az értékteremtésben sokkal 
hasznosabb helyen volna. Paradox módon tehát éppen az ellenkezőjét éri el a társadalom annak, 
mint amit pedig tagjai egyénileg elérni szeretnének.

Az ország morális állapotát, a központi akarat el nem fogadását jól jellemzi a szürke és fekete 
munka aránya. Azonban még ennél is lényegesen rombolóbb a korrupció magas foka. A 
versenyszférában a fekete gazdaság, a közszférában pedig a korrupció mértéke jelzi a központi 
akarat el nem fogadását, az írott törvényes rend hibáit. A korrupció kiemelten káros volta arra 
vezethető vissza, hogy ez a „mechanizmus” úgy csoportosít át jövedelmet, hogy többnyire nem 
áll mögötte értékteremtő munka. Egy egészséges társadalomnak az ilyen negatív jelenségeket már 
az erkölcs szintjén meg kellene állítani, s nem is szabadna eljutni oda, hogy jogi eszközökkel 
kelljen ezt kezelni. Magyarországon olyan mélyen átszövi a társadalmat a korrupció számos 
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-helyenként még intézményesített- formája, hogy a megszüntetése még valós szándék esetén sem 
lesz egyszerű feladat. 

Az egyre mélyülő gazdasági válság közepette a nemzetközi piacokon való eredményes 
részvételünk, az itt eladható termékek előállítása egyre nehezebb feladat. Sokunkban merül fel a 
kérdés, hogyan lehetne ezt az egyre mélyebb válságba vezető irányt megfordítani? Sokszor 
gondoltuk és mondtuk már, hogy elértük a szakadék alját, s innentől már felfelé visz az út. 
Véleményem szerint azonban addig nem fordul meg az irány, amíg az össztermelés nem haladja 
meg a fogyasztást. Forrás a növekedésünkre csak úgy fog keletkezni, ha nemzetgazdasági szinten 
a termelés nem elmarad, hanem meghaladja a fogyasztást. Végre fel kellene ismernünk, hogy a 
sokat szidott kapitalista rendszernél is kizsákmányolóbb lehet egy rosszul szervezett, az emberi 
butaság számos formáját elfogadó társadalom. Erre a közelmúltban megtapasztaltaknál, a 
szocialista társadalom felépítésére irányuló történelmi kísérletnél fényesebb bizonyíték talán nem 
is kell. A társadalom, a gazdaság a saját törvényei szerint működik. Az egyensúlyi állapottól 
elvont ideológiákkal, érzelmekre ható demagógiával átmenetileg ugyan el lehet téríteni egy 
társadalmi- gazdasági rendszert, de ennek súlyos árát később meg kell fizetni.

Az innováció egyik nagyon találó definíciója szerint az nem más, mint a munkába állított tudás. 
Ami az elmúlt 20 évben ebben az országban történt, az éppen a munka és a tudás frontján történő 
jelentős mértékű visszaesés. Jómagam az elmúlt 30 évben éppen a kutatás-fejlesztés, a műszaki 
felsőoktatás és az ipari termelés területén szereztem tapasztalataimat, amelyeket igyekszem ezúttal 
megosztani Önökkel.
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Az előzőekben elmondott helyzetértékelés alapján tehát kijelenthetjük, hogy az innováció és azon 
belül, a kutatás-fejlesztés területe is reprezentatív mintája a magyar társadalom egészének.

Ma Magyarországon az innováció ügye mély válságban van. Ha ebből a helyzetből ki kívánjuk 
mozdítani, akkor első lépésben egy pontos diagnózist kell felállítani. Jó diagnózis nélkül ugyanis 
nem lehet  gyors  eredményt  megcélzó  hatékony  terápiát  sem  meghatározni.  Nem elegendő  a 
tünetek  felsorolásával  kezdeni,  majd  ezek  felszínes  kezelésével  folytatni.  Roppant  fontos  az 
okoknak a feltárása is, amelyek ehhez a beteg állapothoz vezettek. Az okok ismerete segíthet 
bennünket abban, hogy az ismételt  kialakulását megakadályozzuk, a befolyásoló tényezőket és 
azok kedvezőtlen jelenségekre gyakorolt hatását feltárjuk. A terápia megkezdésének a feltétele az 
is, hogy akarjuk és képesek legyünk a változást elfogadni és lebonyolítani. A terápia, vagyis a 
probléma kezelésének a módja tekintetében egyre gyakrabban hallani azt, hogy a politikai érdekek 
rendre  felülírják  a  szakmai  szempontokat.  Meggyőződésem  ugyanakkor,  hogy  a  politika 
mindenkor a felkínálkozó lehetőségekből választ. Éppen ezért rendkívül fontos volna, hogy olyan 
konzisztens,  kerek egész és széles társadalmi rétegek érdekeit szolgáló javaslatok szülessenek, 
amelyeket a politikai osztály jobb alternatíva hiányában választani kénytelen.

Örvendetes módon több kérdésben teljes nézetazonosság van. Kivétel nélkül minden résztvevő 
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hisz abban, hogy a tágan értelmezett innováció, s annak is az egyik legeredményesebb formáját 
jelentő kutatás-fejlesztés sokat segíthet az ország jelenlegi anyagi és erkölcsi válsággal 
jellemezhető helyzetéből való kilábalásban. Nem elegendő azonban ebben csupán hinni, hanem 
nagyon is konkrét és sürgős tennivalókat kellene megfogalmazni a kívánatos folyamatok 
elindulása és felgyorsulása érdekében. A jó célok és módszerek megtalálásának egy pontos 
helyzetértékelés a feltétele. Nagy hiba volna, ha stratégiai tervek helyett vágyálmok 
fogalmazódnának meg, amelyek alapján azután semmire sem használható légvárak épülnének 
megint, mint eddig annyiszor.

Jelen körülmények között különösen fontos tehát az volna, hogy legalább ne rontsuk tovább 
amúgy sem kedvező helyzetünket. A saját hibánkból bekövetkezett válság menedzselése minden 
társadalmi csoporttól megújulást követel. Ez azonban nem azonos azzal az áldozattal, amit 
politikusaink oly gyakran kérni szoktak tőlünk. Nem megszorításokra, nem a fejlesztendő termelő 
területekről való elvonásokra volna szükség, hanem olyan átalakításokra, valódi reformokra, 
amelynek eredményeként a ma is értelmetlenül állásban tartott, vagy a munkától távol maradó 
honfitársaink bevonhatók az érdemi értékteremtő tevékenységekbe. A megszorítások 
megtapasztalt formái sajnos nem jelentenek mást, mint mindenki járuljon valamennyivel hozzá 
ahhoz, hogy lényegében minden a régiben maradhasson.

Tipikus emberi gyengeség, hogy mindig rajtunk kívül álló okokkal magyarázzuk a 
kellemetlenségeinket. Régi igazság, hogy a sikernek száz gazdája van, a kudarcnak pedig egy 
sem. Egy német közmondás szerint viszont az is igaz, hogy a siker összeköt, a kudarc 
szétválaszt. Ez kiváló magyarázat lehet arra a sok negatív történésre, amely hazánkra ma is oly 
nagyon jellemző.

A magas államháztartási hiány, az egyre kevesebbek által befizetett egyre magasabb adók, a 
növekvő infláció, a vele együtt felfelé kúszó árak együtt egy stagnáló, esetenként romló 
életszínvonalat eredményeznek. A vállalati csődök száma megszaporodott, az állami szférában a 
leépítéseket már tovább halogatni nem volna szabad. Akármely területére nézünk a gazdaságnak, 
mindenütt hatalmas gondokat láthatunk. A helyzet nehézsége folytán mind több ember süllyedt 
apátiába, eluralkodott a társadalomban egy olyan mentalitás, ami sajnos nem előre visz, hanem a 
meglévő bajokat csak tetézi. 

A válság bekövetkezését nagyon sokféle okkal szokás magyarázni. Több ezer oldalt töltenének 
meg azok az elemzések, amelyek az általános válság mibenlétét taglalják. A pénzügyi hatalom 
képviselőinek jelentős hányada szerint a tennivaló egyetlen mondatban összefoglalva az, hogy a 
korábbi állapotokat kell helyreállítani, mert hiszen mindent, ami a válság nyomán sérült, eredeti 
formában kellene tovább működtetni.

Mások szerint pedig a válság nyomán bizonyítottan rosszul működő szerkezetet nem restaurálni 
kell, hanem fel kell építeni egy újat, amely mentes azoktól a hibáktól, amik a válságot okozták. 
Korántsem trivialitás ugyanis, hogy egy gátszakadás esetén gigászi erővel vissza kell kényszeríteni 
a vizet az elsodort fal mögé. Lehet, hogy gát nélkül, a víz más módon való hasznosításával többre 
megyünk. De ha nem is jutunk el idáig a gondolatmenetben, akkor is érdemes végig gondolni azt, 
hogy mi és ki okozta a tragédiát. A legtalálóbb válaszok a kérdésre talán azok, amelyek kipukkadt 
léggömbről, mezítelen királyokról beszélnek. Ha pedig ez így van, akkor a válság 
következményeinek a felszámolása is könnyebb. Nem kell mást tenni, mint nevén nevezni a 
dolgokat, s eltakarítani azt a szemetet, amit a gátszakadás elsodort és tönkretett.
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A válságnak nem csak hátránya, hanem előnyös oldala is van. Érdemes tehát elgondolkozni azon, 
hogy a válság következtében előálló helyzetet miképpen lehetne arra felhasználni, hogy ne 
változatlan formában építsük újjá azt, amit elsodort az ár. A nemrégiben hasonlóképpen 
váratlanul, s mégis előre sejthető módon bekövetkezett vörös iszap katasztrófa kiváló példája lehet 
a válságjelenségek és a tennivalók modellezésének. 

A „MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV” céljait is tehát úgy kellene megfogalmazni, hogy azok 
megvalósulásával minél több ember érezhesse magát nyertesnek, s így minél többen sorakozzanak 
fel ezen közös célok mögé. Ez volna ugyanis a feltétele annak, hogy elkezdődhessen végre az az 
országépítő, a gyarapodást támogató munka, amely felválthatná az eddigi, hazánk kiárusításával, 
árokásással és sárdobálással jellemezhető szégyenteljes rendszerváltás utáni 20 esztendőt.
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Slide címe: Innováció és a fejlődés akadályai

Ma Magyarországon számos olyan tényezőt megnevezhetünk, amelyek mindegyike az innováció, 
a megújulási képesség ellen hat. A rossz társadalomszerkezet a rendszerváltás előtt is problémát 
okozott, de a rendszerváltás  után a hirtelenjében kialakult  magas munkanélküliségi  szint miatt 
több  egymást  erősítő  negatív  folyamat  is  elindult.  A  munkaerő  piaci  problémák  elől  való 
menekülés több útja közül csak nagyon kevés volt sikeres. Tömegesen vonultak előnyugdíjba az 
idősebb  korosztály  tagjai,  a  fiatalabbak  szintén  irracionális  arányban  szereztek  rokkantsági 
nyugdíj jogosultságot. A regisztrált munkanélküliségi szint ennek ellenére mindvégig viszonylag 
magas  maradt.  A munkaképes  lakosság  jelentős  hányadát  teszi  ki  az  ugyancsak  ésszerűtlenül 
hosszú idejű képzésben résztvevők tömege. A munkaképes korú lakosság egy újabb szeletét adják 
azok, akikről semmiféle adat nem áll rendelkezésre, akikről nem tudjuk, hogy miből élnek. A 
munkahellyel  rendelkezők  közül  is  aránytalanul  nagyra  duzzadt  azon  foglalkoztatói  területek 
száma, ahol semmiféle értékelőállítás nem történik. Itt kell megemlíteni a továbbra is túlméretes 
közszféra  egyes  területeit,  de  indokolatlanul  magas  a  biztonsági  őrként  dolgozó  honfitársaink 
száma,  ugyanígy  teljesen  felesleges  a  közterületi  parkoló  helyeket  hasznosító  társaságok 
dolgozóinak a foglalkoztatása. Hosszasan sorolhatók azok a társadalmi csoportok, amelyek ennek 
a nagyon rossz gazdasági modellnek az áldozatai és egyben a fenntartásához asszisztáló tagjai is. 
Mára  tehát  kialakult  egy  olyan  szerkezet,  amelyet  az  jellemez,  hogy  nagyon  kevesen  kell 
eltartsanak sokakat. A részletekre még egy későbbi ábrán érdemes lesz visszatérni.
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Az okok másik nagy csoportját adja az a hibás szemlélet, amelynek eredményeként a bürokrácia 
terjedése és a szakmai színvonal folyamatos csökkenése nyomán a „papír” szerepe folyamatosan 
felértékelődött. Mára sok helyütt már fontossága a mögötte álló valóságét is meghaladja. 
Valamennyien számos példát tudnánk felsorolni arra, ahol a papír és a valóság köszönő 
viszonyban nincsen egymással. A valóságot nélkülöző adatokra épülő döntések a legritkább 
esetben, legfeljebb véletlenül járhatnak jó eredménnyel.

Ezzel a jelenséggel analóg módon hat az elmélet és a gyakorlat elválása egymástól. Jól tudjuk, 
hogy ami a tervezőasztalon még kiválóan „működik”, az a gyakorlatban még számos okból lehet 
működésképtelen. Elméleti úton sikerült mára a fejlett világban egy olyan virtuális valóságot 
felépíteni, ami egyre távolabbra került a tényleges valóságtól. A politika világa tipikusan olyan, 
amelyben a gyakorlattól való elszakadás könnyen meg tud valósulni, s születnek meg éppen ezért 
sorozatban kontra-produktív döntések. Gyakran pontosan az ellenkezője következik be a 
gyakorlatban annak, mint amit elvi alapokon megcéloztunk.

Ezzel összefüggésben kijelenthetjük, hogy nem az elmélet és a gyakorlat eleve elrendelt módon 
való szembenállásáról van szó, hanem sokkal inkább egyfajta hozzá nem értésről, felületességről. 
A jó elméletet ugyanis a gyakorlat visszaigazolja, a jó gyakorlat pedig elméletileg jól 
megalapozható.

A tudomány világa a legmagasabb fokú objektivitást célozza meg kezdetektől fogva. Ennek 
ellenére a tudomány története tele van olyan tévedésekkel, amelyek az emberi szubjektivitás okán 
nem csak megszületni voltak képesek, hanem sokszor a nekik ellentmondó tények ismerete 
ellenére hosszú időn keresztül tartották magukat. A XXI. századi ember sem mentes ettől a 
hibától. A tudomány gyors fejlődése és terjedése ellenére nagyon is jelen van a szubjektivitás. Az 
egyéni vélt, vagy valós érdekek jelentős mértékben deformálni képesek az objektivitást, a 
következetességet, s számos más tudományra jellemző értéket.

A felgyorsult és egyre bonyolultabbá váló világunkban az érdekszerkezetet tovább bonyolítja az a 
körülmény, hogy még egyetlen ember rövid és hosszú távú érdeke is gyakran egymással 
ellentmondásba kerül. Azt tapasztalhatjuk, hogy mind az egyén, mind pedig a társadalom 
hajlamos a saját rövid távú érdekei oltárán a saját maga hosszú távú érdekeit feláldozni. Annál 
inkább igaz ez általában, minél nagyobb a szakadék az emberi elvárások és a valóság között.

A törvényi szabályozásnak is egy nagyon bonyolult érdekrendszer ismerete és figyelembevétele 
mellett kellene meghatároznia a globális érdekek szerinti célfüggvényt. Hasonlóképpen nehéz ezen 
célokhoz rendelni az érvényre jutásukat garantáló megoldásokat. A lokális érdekek ugyanis 
képesek megakadályozni, esetleg ellenkező irányba fordítani a rosszul megfogalmazott törvényi 
célokat. Az innovációs törvény adóhatóság általi értelmezése, az ellenőrzés gyakorlata azt 
igazolja, hogy itt is egy ilyen rosszul sikerült törvényről és ennek káros végrehajtási gyakorlatáról 
beszélhetünk. Az ezzel kapcsolatos álláspontunkat részletesebben tartalmazza az alábbi linken 
található írásunk.

http://www.dldh.hu/cegunkrol/letoltheto-anyagok/konferenciak/kozos-cel-a-valodi-innovacio-2

Ma a hazai innováció területén gyakran nem történik más, mint hogy rosszul értelmezett hibás és 
hiányosan megfogalmazott célok érdekében rosszul végrehajtott gyakorlat zajlik. Ilyen 
körülmények között az a csoda, ha ezeknek az aktivitásoknak valami hasznos eredménye születik. 
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A mai hasznos eredmény inkább a rendszer működésének a selejtje, mint a rendszer működés 
egyenes és törvényszerű következménye.

Ha a fenti felsorolt szempontok közös lényegét keressük, akkor a képzetlenség, a tudatlanság és 
az érdektelenségben megnyilvánuló butaság valamely formájával van dolgunk. Ebből a 
szempontból tekintve, az elmúlt évtizedek szellemi „fejlődéséről” elmondható, hogy a tudatlanság 
mára már kevésbé tekinthető szégyellni való hiányosságnak.
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Slide címe: Az innováció-ellenesség oka

Az innovációtól, mint minden újtól és ismeretlentől való kisebb-nagyon félelem vélhetően az 
emberi fajra is jellemző, genetikailag meghatározott tulajdonság.

Az ember életében igen gyakori tapasztalat, hogy nem minden újdonság váltja be a hozzá fűzött 
reményeket. Nem ritkán csak hosszú idő elteltével derül ki valamiről, hogy sokkal nagyobb átok 
tud lenni, mint amekkora áldást jelentett kezdetekben. Éppen ezért még helyesnek is tekinthető a 
természetes óvatosság. Mint szinte mindenre, erre is igaz, hogy roppant nehéz megtalálni azt a 
középutat, amely a vakon a mély kútba ugrás és a teljes el nem fogadás között húzódik.

Az innovatív ötletek nagy csoportjára igaz sajnos, hogy azzal ártanak vele neki a legtöbbet, ha 
megvalósítják. Ez sokszor még kézenfekvő pénzügyi adatokkal is igazolható, ugyanis nem ritkán 
kerül többe a megvalósítás, mint a valaha is várható, pénzben kifejezhető haszon.

Az innováció közszájon forgó elegáns kifejezéseink egyike, amelyet a legkülönbözőbb fórumokon 
okkal és indok nélkül gyakran emlegetnek, de igazi tartalmát kevesen értik. Mára már szinte 
minden területen innovatív termékekről és módszerekről hangzanak el magasröptű szónoklatok, 
aközben pedig a valóságban még a régi eredmények megőrzése is nehézséget okoz. A jelen válság 
közepette sokkal inkább a visszalépés, mint a fejlődés jellemzi életünk számos szeletét. Különösen 
érvényes ez a megállapítás, ha a mércét nem a korábbi időkhöz, hanem a jelen lehetőségéhez 
állítjuk.

Az újdonság bevezetését gyakran nehezíti az a bizalomhiány is, amelynek mértéke az emberek 
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között növekedő tendenciát mutat. Különösen szembetűnő ezen belül az az általános 
elitellenesség, amely az innováció szemszögéből még inkább káros.

Publius Hungaricus 2007. november 26-án a „A féltudású elit alternatívája” című publikációjában 
(http://index.hu/velemeny/jegyzet/feltud2/) a következőket írta: „Ez így nem mehet tovább. Ha 
ezen a pályán haladunk, akkor kulturális és gazdasági értelemben is periféria sodródunk. A 
nyolcvanas évek mutyivilágából kinőtt, és azóta több generációba is replikálódott féltudású, szűk 
látókörű elitet le kell váltani.„ Nem az írás szerzője által megfogalmazottak adnak igazán lesújtó 
korképet a XXI. század eleji Magyarországának viszonyairól, hanem önmagában már az is 
roppant árulkodó, hogy ezen kritikai hangú véleményét álnéven merte csak közre adni. Az 
ugyancsak tőle származó „A féltudású magyar elit”címmel született cikk 
(http://index.hu/velemeny/jegyzet/feltud070321/) nagyon érzékletesen foglalja össze azokat a 
rendszerré összeállt negatív jelenségeket, amelyek a Magyar valóságot a mai napig 
meghatározzák. Ez jelenti a mindenfajta növekedés legnagyobb akadályát, amelynek 
megszüntetése kell a legnagyobb és legnehezebb feladata legyen a „MAGYAR NÖVEKEDÉSI 
TERV”-nek.

Anélkül, hogy bárkit is meg kívánnék sérteni, sajnos el kell ismerjük, hogy Magyarországon az 
értelmiség önhibájából van súlyos válságban. Ma értelmiséginek tekintünk mindenkit, aki 
felsőfokú végzettséggel rendelkezik, vagy olyan munkakörben dolgozik, amely ilyen végzettséget 
tételez fel. Az így igen szélesre duzzadt értelmiségi réteg nagyobb részében a lumpen jelleget az a 
kicsinyes, szűk látókörűség adja, ami az elmúlt évtizedekben kialakult. Teljességgel hiányzik a 
távlatos és felelősségteljes gondolkodásmód, ami pedig az én -talán konzervatívnak tekinthető- 
felfogásom szerint az értelmiségi létforma egyik fő jellemzője kellene legyen. Ha az értelmiség 
betöltené a hivatását, az általa közvetített pozitív példa a lakosság más rétegeiben is erősítené ezt a 
fajta szemléletet és hozzáállást. A szocializmus időszakában a lumpen proletariátus bázisán 
felnevelődött egy lumpen értelmiség, amely a pillanatnyi előnyökért, relatíve kis juttatásokért 
erkölcsi gátlások nélkül szinte bármit hajlandó megtenni.

Az értelmiség mindennapi szerepvállalásában, viselkedésében egyfajta kettősség figyelhető meg. 
Egyszerre van jelen a kisebbségi érzés és a felsőrendűségi tudatból levezethető arrogancia. Ez a 
visszásság a hétköznapok különböző helyzeteiben igen komikus formában jön elő. A kisebbségi 
érzés főleg abból adódik, hogy a hazai tipikus értelmiségi létforma kiszolgálttá és kiszolgáltatottá 
tesz. A tipikus hazai értelmiségi lelke mélyén jól tudja, hogy nem csupán a jég hátán halna éhen, 
hanem a normális hétköznapokban is szinte mindenben mások segítségére szorul. Nem tud 
kicserélni egy villanykörtét, nem tudja megjavítani az autóját, kifesteni a lakását. Szerencsére 
azonban a nagy katasztrófák elkerültek bennünket, így ennek az életre valóságnak a hiánya nem 
jön felszínre. Éppen ezért ki tud alakulni a másik végletet jelentő felsőbbrendűségi tudat. Ennek 
lényege, hogy a szellemi felkészültség fontosságban megelőzi a hétköznapi dolgok feletti uralmat.

A hazai értelmiségi gondolkodásmódban a reálfolyamatok, még inkább azok gazdasági 
vetületének a felismerése és megértése nem csupán felesleges, hanem még szégyellni való is. Ha 
végignézzük akár egy évszázadra is visszamenően a műveltség ideálunkat, műveltségről vallott 
felfogásunkat, sok érdekes összefüggést fedezhetünk fel. Az 1980 években kiterjedt viták folytak 
arról, hogy vajon ki számít értelmiséginek, mintha ez valamifajta előnyös megkülönböztető 
jellemző volna. A mai napig azt látjuk, hogy a múlt század eleji dzsentri világára jellemző 
tudomány szemlélet, műveltségkép él tovább. Tömören ez úgy fogalmazható meg, hogy a magyar 
oktatási rendszer sem a problémák gyors és hatékony megoldására, hanem lexikális tudást igénylő 
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vetélkedőkön való eredményes szereplésre készít fel.

A jól képzett szakember, így az értelmiségi is nem csupán a részére oktatott tudományterületek 
tananyagában kellene jártassággal rendelkezzék, hanem ami talán még ennél is fontosabb, 
ismernie kellene azok módszertanát. Ezen belül is készség szinten kellene alkalmaznia a logikus 
gondolkodás, az absztrakt tudományok, mint a filozófia és a matematika eszköztárát. Ezzel 
szemben azt találjuk, hogy értelmiségünk egy jelentős részénél az egyéni érdekek, -legyenek azok 
anyagi, vagy eszmei természetűek- elegendőek ahhoz, hogy ezektől a kritériumoktól 
eltekintsenek, ha ugyan volt alkalmuk a tudományok alapjait valaha is készség szinten elsajátítani.

Magyarországon értelmiségivé, diplomássá válni ugyanis kellő tudás nélkül is lehet. Nem csupán 
a pénzért, vagy más módon megszerezhető diplomákra, tudományos címekre és fokozatokra 
gondolhatunk, hanem például a puskázással igazolt „tudásra”, vagy éppen az olyan vizsgára 
történt felkészülésekre, amelyek során a tanulás hatása napokkal később nyomok nélkül eltűnik.

Politikusaink is nap mint nap követik el azt a bűnt, hogy tudatosan csak féligazságokat mondanak. 
Gondosan összeválogatják azokat az érveket, amelyek az álláspontjukat támasztja alá, s még 
gondosabban hallgatnak azokról a tényekről, összefüggésekről, amelyek viszont a mérleg másik 
serpenyőjében foglalnak helyet.

Az  elitellenesség  okai  között  említhetjük  azt  is,  hogy  az  értelmiségünk  nagy  része  olyan 
össztársadalmi szempontból tekintve nyilvánvalóan felesleges elfoglaltságokat talált ki magának, 
amelyek  a  mindennapokban  a  normális  működést  nem  segítik,  hanem  akadályozzák.  Ezek 
kizárólag arra jók, hogy viszonylag szűk kör túlélését biztosítsák. Kiváló példa erre az a parkolási 
rendszer, amely össztársadalmi szinten nem jelent mást, mint egy bonyolult és feleslegesen drágán 
működtetett szervezet fenntartását annak érdekében, hogy a közterületek gazdáitól, vagyis tőlünk, 
érdemi  ellenszolgáltatás  nélkül  pénzeket  szedjenek  be.  Ennek  közgazdasági  szempontból  még 
akkor sincs értelme, ha nem mindenki és nem egyenlő arányban veszi  igénybe a közterületet 
parkolási céllal. Nem is értem, hol vannak a közgazdászaink, amikor az ilyen közérdeket szolgáló 
politikai  kérdések  felmerülnek,  mint  volt  például  annak  idején  a  magánnyugdíj  rendszer 
bevezetése. A kötelező magánnyugdíj rendszere is hasonlóan felesleges aktivitásokat hívott életre 
annak  érdekében,  hogy  a  végén  a  begyűjtött  pénzek  az  állami  költségvetésben  kössenek  ki. 
Hosszan  sorolhatók  azok  a  területeknek,  ahol  az  ilyen  típusú  „élősködés”  különböző  formái 
valósulnak  meg.  Vajon  miért  nem  elemzik  ki  ezeket  a  konstrukciókat  közgazdászaink  és 
jogászaink azon tudományos logika szerint,  amelyet  az iskolában tanultak és ma is tanítanak. 
Könnyen belátható kellene legyen, hogy a többség számára egyértelműen káros, jó esetben csak 
haszontalan tevékenységet akadályozni, s nem pedig széles körben elterjeszteni kellene.

A hagyományosan és elvitathatatlanul produktív területeken is terjed az improduktív módszerek 
alkalmazása.  Nem csupán arról  van itt  szó,  hogy  az  egyre  nagyobb méretű  vállalatok egyre 
jobban elbürokratizálódnak, hanem arról is, hogy a szabályozók kusza dzsungelében egyre többen 
találják meg azokat a lehetőségeket,  amelyekkel nagyobb jövedelemre tehetnek szert,  mint az 
értékteremtéssel.  Sommásan  úgy  is  fogalmazhatunk,  hogy  mai  viszonyaink  úgy  vannak 
berendezve, hogy a legkevésbé jól az értékelőállításból lehet megélni, minden más improduktív 
terület jobban profitál. Ez annak a felborult létszámaránynak is a következménye, amely hazánkra 
különös módon érvényes.
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Slide címe: A magyar társadalom összetétele

Mára  Magyarországon  kialakult  egy  igen  egészségtelen  társadalomszerkezet.  A  szaporodó 
válságjelenségek  miatt  nem javul,  hanem tovább  romlik  hazánk  felzárkózási  esélye  ahhoz  az 
Európához,  amelyhez  pedig  jogi  értelemben  nemrégiben  csatlakoznunk  sikerült.  A  termelő, 
értékteremtő  tevékenység  feltételei  minden  területen  drasztikusan  romlanak.  Egy  termelő 
vállalkozás vezetője a napi robotból kiemelkedve azt láthatja, hogy hiába erőlködik az ország, 
azon  belül  szűkebb  környezete  felemelkedéséért,  ha  ugyanakkor  egyre  többen  azzal  vannak 
csupán elfoglalva, hogyan vegyék el, s osszák fel – többnyire egymás között- azokat a javakat, 
amiket pedig egyre kevesebben vagyunk kénytelenek megtermelni. S nem elegendő az, hogy az 
adóforintokból élő ilyen-olyan „sóhivatalok” fenntartásához szükséges javakat elő kell állítani, 
hanem még a tevékenységük fontosságának igazolására szolgáló „játékokban” is kötelező részt 
venni.  Gyermekeink  is  már  egészen  korán  felismerik,  hogy  hazánkban  nem  érdemes 
értékteremtéssel foglalkozni, ügyeskedéssel sokszor lényegesen jobban lehet boldogulni. 

Az ország fejlődését sok tényező akadályozza, de ezek közül is talán a legfontosabb az a 
szabályozó rendszer, amely a feladatokat ennyire abnormális módon osztja szét a társadalom 
egyedei között. A tények tükrében mindenki elismeri, hogy ma Magyarországon kevesen kell 
eltartsanak sokakat. De ennél a sommás megállapításnál mélyebbre kell ásni. A nyilvános 
statisztikai adatok felhasználásával könnyű összeállítani az ábrán látható diagramot.
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Az alig több mint 3,8 millió munkavállalói szám a 10 milliós nemzethez képest nem csupán 
kevés, hanem az összetétele is rendkívül kedvezőtlen. A több, mint 750 ezer közalkalmazott 
munkáját becslésem szerint (sajnos erre vonatkozó megbízható statisztikát nem ismerek) további 
250-300 ezer olyan versenyszférába sorolt munkavállaló egészíti ki, akik más országokkal való 
összehasonlításban valójában közalkalmazotti feladatot lát el. A túlméretes közszféra rengeteg 
felesleges adminisztrációt végez, s azt is alacsony hatékonysággal. Emellett saját maga 
fontosságának igazolására a gazdasági szereplőket is „papírmunkára” kényszeríti. Az így kialakult 
torz viszonyok miatt a versenyszféra egy része sem az értékteremtő munkában érdekelt. 

Így még akár szerencsének is tekinthető, hogy a 3,8 millió foglalkoztatott mellett jelentős 
létszámú fekete munkás dolgozik, akik ugyan nem adóznak, de legalább olyan értéket állítanak 
elő, ami valamilyen formában mégiscsak az itt élőket gazdagítja. Közreműködésükkel épülnek 
például politikusi és vállalkozói elitünk házai, de a legutóbbi razziák tapasztalatai alapján a 
reflektorfényben lévő autópályák is.

Az ábrán látható kedvezőtlen arányokat még további mélyebb szerkezeti problémák is sújtják. A 
rendszerváltás után a magasabban képzett munkaerőt az ideérkező külföldi vállalkozások jobban 
meg tudták fizetni, mint amilyen a magyar bérszínvonal volt. Így jellemzően a munkavállalók 
nagy része egy szinttel magasabb végzettséggel rendelkezett, mint amilyen munkakör betöltését 
elvállalta a jobb jövedelemért. Így szorultak ki a munkaerőpiacról az alacsony képzettségű 
csoportok. Amennyiben az innovációt komolyan gondoljuk, akkor most egy éppen fordított irányú 
folyamatot kellene elindítani. Azaz, a munkaerőpiacról az alacsonyabb képzettségű embereket 
kellene foglalkoztatni sokkal nagyobb számban, s a magasan képzett embereket pedig az 
innováció, a kutatás-fejlesztés szolgálatába kellene állítani. A jelenlegi technológiai színvonal az 
alacsonyabb végzettségűek közreműködésével is képes kellene legyen a társadalom számára 
szükséges javak előállítására.

Az utóbbi évek másik jellemző kedvezőtlen fejleménye az, hogy egy rossz szerkezetű felsőfokú 
képzési rendszer alakult ki. Örvendetes módon a jelenlegi kormányzat nem csupán felismerte ezt, 
hanem drasztikus lépésekkel tett is a javítás érdekében. A szerkezeti változáson túl azonban 
színvonalbeli elvárásokat is meg kellene fogalmazni, vagyis a képzés támogatójából a képzés 
megrendelőjének a pozíciójába kellene jutni.

Sok területen szinte mindenki elfogadja a változtatás szükségességét, azonban annak mikéntjét a 
saját közvetlen környezetében nem látja meg.
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Slide címe: A hazai innováció megítélése 1

Tapasztalataink  szerint  hazánkban  az  innovációhoz  való  viszonyulás  tekintetében  5  jól 
körülhatárolható szemléletű csoport különböztethető meg. Sajnos ezen szemlélet közül egyetlen 
egy az a kör, amely valóban tenni is kíván a valódi innováció érdekében. 

Sokan vannak ma Magyarországon, akik minden tényadat ellenére úgy látják, hogy nem vagyunk 
lemaradásban, s tennivalónk se nagyon van éppen ezért. 
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Slide címe: A hazai innováció megítélése 3

Szintén nagyon széles azok tábora, akik ugyan elfogadják tényként a lemaradásunkat, de a pénz 
hiányára való tekintettel nem látják értelémét és esélyét a felzárkózás érdekében való tetteknek. 
Bele kell nyugodnunk helyzetünkbe, s egyedül a csodavárás marad megoldásnak.
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Slide címe: A hazai innováció megítélése 5

Nem elhanyagolható azok száma sem, akik a hazai ügyeskedés technikáját külföldre is ki kívánják 
terjeszteni.  Úgy  gondolják  ugyanis,  hogy  nem  kell  nehéz  munkával  megdolgozni  a  k+f 
eredményekért, azt tegyék meg mások, mi majd az általuk előállított eredményeket valamilyen 
módon  megszerezzük.  Ez  azonban  néhány  kivételtől  eltekintve,  inkább  fordítva  szokott 
bekövetkezni. Azért olyan alacsony hazánkban a k+f eredmények hasznosulási aránya.
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Slide címe: Innovációs helyzetünk

Viszonylag közismert az ábrán látható táblázat, amely az innovációs helyzetünket igyekszik több 
oldalról  is  megvilágítani.  Amit  ebből  kiemelni  érdemes,  az  egyrészt  az  állami  ráfordítás 
arányának  az  EU-25-ök  átlagához  való  viszonyítása,  s  az  ennek  eredményeként  adódó 
szabadalmak és közösségi védjegyek száma. Megállapíthatjuk, hogy mintegy 10%-al alacsonyabb 
csupán a ráfordítás mértéke, de az eredmények oldalán nagyságrendi különbségeket találunk.
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Slide címe: SIALS felmérések eredménye

Sajnos nem közismert a SIALS felmérések eredménye, amely pontosan az ellenkezőjét mutatja 
annak,  mint  amiről  hosszú  ideje  önámítás  folyik  idehaza.  A  felmérés  más  országok 
vonatkozásában is igen jól visszaigazolja azokat a sztereotípiákat, amelyeket pedig a sajtóból és 
külföldi utakon szerzett tapasztalatokból megerősíthet az ember. Joggal merül fel tehát a kérdés, 
hogy  mennyire  megalapozott  ma Magyarországon  innovációs  stratégiát  építeni  arra,  hogy  jól 
képzett és olcsó munkaerő áll a nemzetgazdaságunk rendelkezésére?

Az ábráról az is jól leolvasható, hogy mely országok képzési rendszerét és gyakorlatát kellene 
nem  csupán  tanulmányozni,  hanem  egyre  több  területen  is  átvenni.  A  képzettség  és  az 
életszínvonal  között  ugyanis  korreláció  van,  ami  sajnos  fordítva  is  igaz.  Hazánkban tehát  az 
átlagos képzettségi szint sokkal inkább a gazdasági helyzetünkkel, mint a közbeszédben gyakran 
felülértékelt szubjektív értékelésekkel van összhangban.
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Slide címe: Élethosszig tartó tanulás

Egyetlen szempontrendszer szerint készült statisztika még akár félrevezető is lehetne, így érdemes 
megnézni egy másik felmérés eredményeit is. Az élethosszig tartó tanulás tárgykörében készült 
nemzetközi  vizsgálatok  kiértékelése  sem  mutat  mást.  Magyarország  helyzete  mind  a 
foglalkoztatottsági  szint,  mind pedig a élethosszig  való tanulás  mérhető paraméterei  alapján a 
legalsó régióban foglal helyet. Ezt a realitást kellene inkább minden tervezés alapjául választani 
ahelyett, mint amit magunkról terjesztünk és hinni szeretnénk.
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Slide címe: Tudás és kreativitás kapcsolata

Az oktatás, a tudás szerepének a hangsúlyozása közben nem volna szabad megfelejtkezni annak 
hasznosíthatóságáról sem. A magam mérnöki szemlélete alapján tehát azt mondom, hogy a tanulás 
során a munkához és a társadalmi léthez szükséges eszközök begyűjtésére teszünk kísérletet. A 
tudás pedig már ezen szerszámok használatának a képességét jelenti. De ahogy a szerszámok sem 
dolgoznak magunktól, s nem feltétlenül hoznak létre új értéket, úgy a tudás sem.
Éppen  ezért  ma már  inkább  Európa szerte  is  inkább innovatív  társadalom irányában  haladás 
céljairól, mint tudásalapú társadalomról szokás beszélni. Az innováció azonban már nem csupán a 
szerszámok  megtanult  és  megszokott  módon  való  használatának  a  képességét  igényli,  hanem 
messze túlmutat ezen.

Sajnos a hazai képzés ebből a szempontból tekintve a szemléletében is sokat romlott az elmúlt két 
évtizedben.  Csak  rövid  ideje  figyelhető  meg  egy  pozitív  szándék  ennek  a  rossz  iránynak  a 
visszafordítására. Az oktatási rendszerünkben az „idomítás”, a kész sémák fejekbe való töltése 
irányából  nagyon  gyorsan  el  kellene  indulni  a  problémamegoldó  képességek,  az  autonóm 
gondolkodás fejlesztése felé.
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Slide címe: Felsőoktatás finanszírozásának modellje

Egy nemzet spontán módon alakuló szókészlete, szóhasználata nagyon beszédes a fejlődés tartalmi 
vonatkozásait illetően. Ha az állami elosztás egyik alrendszerét, az innovációra való felkészítésre 
hivatott oktatás helyzetét nézzük, az ábrán látható eredményre jutunk. Az állam megváltozott 
szerepe azon is lemérhető, hogy a közbeszédben az adó beszedés, vagy az adóbefizetés fogalma 
fordul-e elő gyakrabban. Hasonlóképpen az államhatalomról, vagy éppen az állami szolgálatról, 
állami támogatásról, vagy megrendelésről esik-e szó előbb.

A termelői szféra és az oktatási intézmények közötti közvetlen kapcsolat az utóbbi két évtizedben 
jelentősen leépült, így egyre kevesebb információ és impulzus jut el egymáshoz. Óriási innovációs 
potenciált jelentene ezeknek a területeknek az egymáshoz közelítése, az együttműködések számos 
új formájának a kialakítása. Erre vonatkozóan több javaslatunk született, azonban ezek illetékes 
helyekre való eljuttatása is időnként komoly nehézségekkel jár. 

A termelői szféra a befizetett adókért cserébe egy sokkal jobb színvonalú szakképzést és felsőfokú 
képzést várna el.

Az adók mértéke ma Magyarországon nem csak nemzetközi összehasonlításban magas, hanem 
atekintetben különösen az, hogy a befizetett adóinkért cserébe nagyon gyenge, alacsony 
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színvonalú szolgáltatást kapunk. A klasszikusan állami feladatnak számító területek mindegyike 
botrányosan rossz hatékonysággal és eredményességgel működik.

A korábbi évtizedek társadalmi berendezkedésének beidegződött gyakorlata a politikai hatalom 
elsődlegességét jelentette. A rendszerváltozás után a józan önkorlátozás, a rövid távú önös 
érdekek feláldozása révén lehetett volna a gazdaság fejlődéséhez szükséges feltételeket 
megteremteni. Ez azonban a politikai élet szereplőitől az adott pillanatban a még bizonytalan 
hosszútávú érdekek előnyben részesítését követelte volna. A politika -mint tudjuk- a szocialista 
gazdaságban nem egyszerűen rátelepedett a gazdaságra, hanem még a működésének az objektív 
törvényszerűségeit is meg kívánta határozni. A választások útján hatalomra kerülők győzelmük és 
legyőzhetetlenségük biztos tudatában nyilvánvalóan nem kívántak lemondani szerzett -bár inkább 
csak a szokásjog alapján öröklött- jogaikról. Sok más tényező mellett ez teszi olyan nehézzé, a 
reméltnél lényegesen hosszabbá az átalakulási folyamatot.
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Slide címe: Pénz szerepe a termelési folyamatban

Az innováció is valójában egy olyan végeláthatatlan láncolat, amely értékteremtő folyamatok 
egymásutánjából és közte a piaci értékesülés során megvalósuló mérésekből áll. A mérés eszköze 
ma egyre kiterjedtebb területeken a pénz, minden más hagyományos csere eszköz egyre jobban 
háttérbe szorul. Ez önmagában nem volna probléma akkor, ha továbbra is mindent a helyén 
kezelnénk, s nem jelentek volna meg azok a kreatív pénzügyi termékek, amelyek sokszor még a 
képzett szakemberek látását is elhomályosítják.

Nem vagyok egyedül azzal a véleménnyel, hogy a pénz szerepe, róla vallott felfogásunk az utóbbi 
néhány évtizedben Magyarországon is jelentősen megváltozott. Az ábra segítségével azt a két 
jelentősen eltérő gondolkodásmódot szeretném bemutatni, amelyet elneveztem könyvelői, vagy 
közgazdász szemléletnek, a másikat pedig mérnöki gondolkodás módnak. Úgy ítélem meg, hogy 
egyre inkább a könyvelői szemlélet határozza meg valamennyi jövedelemtulajdonos 
gondolkodásmódját.

Minden tudományterület képviselői modellekben gondolkodnak. Ennek megfelelően a közgazdász 
szemlélet a fenti láncból a pénz-folyamat-pénz szakaszt ragadja ki, s vonja le azt a következtetést, 
hogy minden értékelőállítási folyamat feltétele és végcélja is a pénz. Ezzel összhangban a két 
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mérési lépés közötti folyamatra is úgy tekint, mint profittermelésre, amellyel szemben a könyvelői 
szemlélet szinte semmilyen, a közgazdász szemlélet jó esetben szociális szempontokat is 
követelményként megfogalmaz. Hazánkban a különböző szintű költségvetések tervezésénél olyan 
mélyen áthatja ez a gondolkodásmód az érintetteket, hogy még a liberális közgazdászok is 
kritikakánt említik ezt meg.

Ezzel szemben a mérnöki szemléletben a folyamat-pénz-folyamat modell képeződik le. A pénz 
szerepe itt jelentősen leértékelődik, a két értékteremtő lépés közötti ideiglenes állomásnak 
tekinthető csupán, ahol rövid időre megjelenik a piac általi mérés. A hangsúly az értékelőállításra 
kerül át.
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Slide címe: A pénz szerepéről

Az „elanyagiasodott” világunkban hajlamosak vagyunk tehát mindent pénzben mérni. A jelenlegi 
gazdasági helyzetben is ezért sokan pénzügyi válságról beszélnek, az okokat és a megoldás módját 
is kizárólag pénzügyi területről eredeztetik, ilyen eszközök használatával képzelik el. Az ezzel 
szoros összefüggésben lévő közgazdaságtani dogmákkal óriási méretű irodalom foglalkozik. 

A pénzre az emberek többsége nem úgy tekint, mint egy mérési folyamatról készült bizonylatra, 
hanem mintha a pénz maga az az univerzális érték lenne, amelyet bármikor bármire korlátozás 
nélkül el lehetne cserélni. A jelenleg is zajló válság remélhetőleg egyre több ember számára teszi 
nyilvánvalóvá azt, hogy a pénz egy elvégzett munka ellenértéke kellene legyen inkább, mint 
valamifajta megelőlegezett bizalom kifejeződése.

A válságot megelőzően számos kreatív pénzügyi termék volt forgalomban, amelyek a pénz valódi 
szerepéről vallott képet tovább bonyolították, így az átláthatóság követelménye jelentősen sérült. 
Meg is lett az eredménye. 

Mint tudjuk, ma már a pénzek többségének nincs más fedezete, mint a bizalom, amely azonban 
láthatóan az aranynál is értékesebb. Amikor a pénz mögül eltűnt az aranyfedezet, akkor nem az 
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történt, hogy a pénz fedezet nélkül maradt, hanem belépett az emberek közötti bizalom, aminek 
az eltűnése sokkal nagyobb károkat képes okozni.

Közhely, de igaz, hogy mindenkinek arra lesz pénze, mint ideje is, amit valóban fontosnak ítél. 
Az innováció kérdését megvizsgálva ezen az alapon nyugodtan kijelenthetjük, hogy az innováció 
hazánkban csak a szavak szintjén fontos, amikor azonban már áldozni kellene rá, már sokkal 
kevésbé igaz ez. S itt megint nem csupán pénzügyi áldozatokra kell gondolni.

Gyakran hangoztatott érv, hogy kevés pénzünk van, így ezért számos dolgot nem lehet 
megcsinálni. Ha ez igaz lenne, roppant könnyen lehetne a bajt orvosolni. A pénz forgási 
sebességét sokszorozná meg, ha a havi fizetések helyett bevezetnénk a heti fizetés intézményét, s 
más területeken is tiltanánk a hosszú fizetési határidőket. Így sokszorosan kevesebb valódi és 
virtuális pénz volna elegendő a napi gazdasági műveletek lebonyolításához. Senki nem 
gondolhatja komolyan, hogy önmagában ettől minden folyamat felgyorsulna. Kétségtelen tény, 
hogy számos olyan egyéb előny származna belőle, amiért már meggondolandó volna ebbe az 
irányba lépni. Ebből a gondolatkísérletből is jól látszik, hogy nem a pénzből van kevés, hanem a 
pénz által megmérni hivatott értékből, ami viszont csak egy értékelőállítási folyamat 
eredményeként tud megkeletkezni. A pénz hiányára való hivatkozás tehát nem jelent mást, mint 
annak a ténynek a szemérmes megfogalmazását, hogy nem állítottunk elő kellő mennyiségű 
értéket, amire a piaci szereplők igényt tartanának. S benne rejlik annak a lehetősége is, hogy ez 
esetben a pénz hiányát másoktól való kölcsönök felvételével orvosolni lehet.

A válság váratlan megjelenése és mai napig ható következményei azt igazolják, hogy sajnos a 
tudomány képviselői sem igyekeznek kivenni a szerepüket a pénzzel, a gazdaság működésével 
kapcsolatos ismeretek feltárásában és elterjesztésében. A válságra adott magyarázatok is 
véleményem szerint eleve hibás axiómákra épülő közgazdasági elméletek, ugyanis anyagi 
értelemben nincs válság. Pontosabban, éppen annyira van pénzügyi válság, amilyen mértékben az 
emberek ezt elhiszik, s ennek következtében az anyagi környezetükben eszerint járnak el. A 
mezőgazdaságban, az iparban, a bányászatban, a tipikus anyagi természetű környezetünkben a 
pénzügyi válság kirobbanásának pillanatában semmi olyan probléma nem volt, ami a termelésben 
rendkívüli technológiai változást tett volna szükségessé. A válság valójában szubjektív érzés, az 
emberek által vallott értékrendnek a megingását, a dolgoknak tulajdonított értékek megváltozását 
jelenti. A válság elnyúlása pedig arra enged következtetni, hogy ezúttal a többség nem érdekelt a 
megszorult gépezet újraindításában, sokkal inkább szeretne egy új rendszert megalkotni. A kérdés 
tehát a növekedési terv kidolgozása során sem az, hogy hogyan kellene megolajozni a 
berozsdásodott csapágyakat, hanem sokkal inkább úgy hangozhat, milyen új alkatrészekből kell 
megépíteni az új berendezést.
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Slide címe: Régi és új magyaros mentalitás

Az eddigiekben kifejtett általános érvényű problémahalmazra épül rá az a sok közhelyszerűen jól 
megfogalmazott régi-új magyaros mentalitás, amelyek többsége szintén nem a valódi innovációt 
segíti. Az „ej, ráérünk arra még” szemlélet ugyan nem mai keletű, de sajnos sok területen ma is 
kiválóan kifejti  a hatását. Az irigység sem csak magyar sajátosság, de a kifejezésre jutásának 
módját, a „dögöljön meg szomszéd tehene, ( ha már a miénkkel ez történt)” szemlélet nagyon jól 
kifejezi.

A  szocializmus  rombolásának  tulajdonítható  az  a  rossz  munkavállalói  és  általános  emberi 
hozzáállás, hogy mindent lehetőleg mások csináljanak meg, de legalábbis mások vállalják fel az 
összes felelősséget. 

A negatív hozzáállás kiváló igazolását adja az a leggyakoribb reakció ma Magyarországon, hogy 
egy kezdeményezésre rendre azt tapasztalhatjuk:Mégis miért nem lehet megcsinálni: Az innovatív 
hozzáállás  pedig  ezzel  szemben  azt  kívánná,  hogy  a  jó  kezdeményezések  esetén  minden 
energiánkat „a hogyan lehetne jól megcsinálni” kérdés megválaszolására fordítsuk.

A magyar emberek többségének a szelleme magasan a felhők felett szárnyal, de a nem éppen 
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kedvező  helyzetünk  folytán  testünk  derékig  a  sárban  gázol.  A  fejlett  országok  polgárainak 
többsége  ilyen  széles  spektrumot  nem képes  átfogni.  Ez  a  fajta  szárnyalás  legalább  annyira 
segítheti az innovatív gondolkodást, mint amennyire a mocsárban való gázolás akadályozni képes. 
Talán ezzel a ténnyel magyarázható, hogy az ötletek gyártásában kiválóak, a kivitelezésében, az 
anyagi hasznának a learatásában messze nem vagyunk olyan eredményesek.

Külföldiek mondják rólunk, hogy hazánk polgárainak többségénél az érzelem dominál az értelem 
felett, vagyis sokkal előbb hisszük el azt, amit el szeretnénk hinni, mint amit a tények igazolnak. 
A  tanulópénzt  sokan  megfizették  ezzel  összefüggésben  azokban  a  primitív  pilótajátékokban, 
amelyek a rendszerváltás után hazánkban is több hullámban söpörtek végig. Ez a tulajdonságunk 
néha  jól  jön  az  innovatív  ötletek  megfogalmazásánál,  de  ez  is  nagyon  káros  tud  lenni  a 
megvalósítás során.

Sajnos ez utóbbi két vélemény jó összhangban van azzal a sommás közvélekedéssel tehát, hogy az 
általunk kitalált nagyszerű ötletek anyagi haszna a legritkább esetben marad itthon. 
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Slide címe: A hazai innováció jellemzői

Az eddig elmondottak alapján az innováció jellemzőit a teljesség igénye nélkül az ábrán látható 
felsorolás foglalja össze. 

Kiemelném talán még a szellemtudományok túltengését, amelyet a felsőoktatás szerkezetében a 
legutóbbi két évtizedben bekövetkezett torzulásában jól megfigyelhetünk. Sajnos ennek a hibának 
a következményei a következő évtizedekre lesznek negatív kihatással. 
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Slide címe: Innovációs törvény

A 2003. évi innovációs törvény azt tűzte ki célul, hogy ezen a helyzeten adópolitikai eszközökkel 
változtatni próbál. Az eltelt közel tíz év azonban megmutatta, hogy ez sokkal nehezebb feladat 
annál, mint hogy egy kellően át nem gondolt törvényi szabályozással ugrásszerű változást lehetne 
elérni.

Ma már kijelenthetjük, hogy a törvény célja ugyan tiszteletre  méltó változásokat akart  elérni, 
azonban  az  átgondolatlanság  miatt  a  szelleme,  betűje  és  végrehajtási  gyakorlata  egyenesen 
egymásnak ellentmondóra sikerült. Így azon sincs mit csodálkozni, hogy nem is érte el a kívánt 
eredményeket.

Az átgondolatlanság első és legfényesebb bizonyítéka már a hibás elnevezése is, ugyanis nem 
általában az innovációt, hanem csak annak a k+f típusú formáját kedvezményezi a törvény. A 
versenyszféra  szemszögéből  a  törvény  másik  nagy  hibája,  hogy  a  kutatás-fejlesztést 
kedvezményezett non-profit tevékenységnek tekinti, ugyanis csak ilyen szervezetek számára teszi 
lehetővé megbízások elfogadást az innovációs járulék terhére. Ha egy tevékenységet tartósan non-
profitnak tekintünk, ne csodálkozzunk rajta, ha előbb utóbb valóban azzá is válik, azaz profit 
mentessé.  Józan ésszel  felfoghatatlan, hogy a k+f tevékenységre való alkalmasság megítélése 
miért egy szervezet non-profit vagy for-profit jellegén múlik, s nem azon, hogy rendelkezik-e a 
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kutató munkához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.

Az  eddigiekben  igyekeztem  összefoglalni  a  diagnózis  felállításához  szükséges  tényeket  és 
véleményeket,  amelyek azon tipikus problémákra hívja fel  a figyelmet,  amelyek orvoslásához 
mielőbb hozzá kellene látni.  Mielőtt  azonban a terápia meghatározásához fognánk, két  fontos 
mozzanatra  feltétlen  szükség  van.  Egyrészt  egyet  kell  érteni  a  diagnózis  tartalmi  kérdéseit 
illetően,  mert  felesleges  dolog  addig  a  terápiában  közösen  gondolkodni,  amíg  a  betegség 
mibenlétét illetően nincs egyetértés. A másik tennivaló pedig az, hogy az okokat és a befolyásoló 
tényezőket is számba vesszük.
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Slide címe: Okok és tényezők 1

A diagnózis felállításához sok jelenség, összefüggés került már eddig is megemlítésre, Ahogy egy 

betegség kialakulása esetén is jó lenne a kiváltó okokat meghatározni, úgy igaz kell legyen ez 
jelen esetben is. Az ábrán látható okok mindegyike általam önkényesen kiválasztott olyan emberi 
tulajdonság, amely nem csak egyetlen embernek, hanem akár egy nemzetnek is lehet jellemzője.

A magam részéről minden bajok ősforrásának a képzetlenséget, a tudatlanságot tartom. Tudom, 
hogy ezen sokan fognak velem vitatkozni,  s  egyet  nem értésüket  kifejezésre  juttatni.  Mielőtt 
azonban  az  ilyenkor  szokásos  ellenérvek  elhangzanának,  elöljáróban  két  dolgot  le  kívánok 
szögezni. Egyrészt  a képzettség, még inkább a felkészültség fogalmába nem csupán a tételes, 
hanem a tacit tudás elemeit is bele kell érteni. A másik megjegyzésem pedig az, hogy a tudás 
mérését nem valamilyen elvont eszmei konstrukció alapján, hanem a hasznosítás, az alkalmazása 
által előálló értékek mások általi elfogadásának mértéke alapján célszerű elvégezni.

A lustaság  az innováció szemszögéből  akár pozitív mozgatóerő is  lehetne, de a korábbi  és  a 
jelenlegi szabályozó rendszer is inkább a passzivitásra ösztönöz. Ez ügyben az elmúlt két évben 
történtek előrelépések, de ezek sem lesznek elégségesek az áttöréshez. A korábbi években még 
rosszabb volt a helyzet. Igaz volt az, hogy aki többet dolgozott és ezáltal többet keresett,  azt 
progresszív  adókkal  büntette  a  társadalom,  a  segélyekkel  pedig  a  mai  napig  jutalmazza  a 
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nemdolgozást  A  sokak  által  szorgalmazott  vagyon  típusú  adók  is  nem  az  emberek  általi 
értékelőállításra és felhalmozásra, hanem a javak mielőbbi elfogyasztására ösztönöznének.

Az  emberek  jogos  igazságérzetét  sértik  a  bérezés  területén  meglévő  aránytalanságok.  Ezeket 
azonban nem az adózással,  hanem az elvégzett  munka értékével  arányos javadalmazással  kell 
összhangba hozni.

Az önzés természetes emberi tulajdonság, éppen ezért a politika felelőssége volna az, hogy a 
szabályozásban ne egymástól távol lévő lokális optimumok elérésére sarkalljanak, hanem globális 
optimum pontok irányába tereljék az emberek döntéseit.

A motiválatlanság  és  céltalanság nem csak az egyének szintjén  ölt  egyre nagyobb méreteket, 
hanem a társadalom jövőképe is hiányzik, a mai napig nincs kellő részletességgel kidolgozva. A 
növekedési tervre soha nem volt akkora szükség, mint amilyen nagy szükség ebben a válságtól 
sújtott időben volna.
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Slide címe: Okok és tényezők 2

Magyarországon  legendásan  rossz  a  szervezés  színvonala.  Erre  talán  az  egyik  legfényesebb 
bizonyíték éppen az,  hogy a  mai napig sokan közülünk jobban bíznak az idetelepült  külföldi 
vállalatok  működése  által  elérhető  életszínvonalban,  mint  a  saját  magunk  által  folytatott 
termelőmunka eredményességében. Noha tudnunk kellene, hogy az idetelepülő cégek célja nem 
elsődlegesen a hazai életszínvonal emelése, sokkal inkább az innen kivihető profit nagysága.

Sok  példát  soroltam  már  eddig  is  arra,  hogy  milyen  önámítás  számba  menő  hazugságokkal 
nehezítettük meg már eddig is életünket. Ezek egy jelentős csoportját képezik azok a területek, 
ahol a tettek és a szavak összhangja is nyilvánvalóan hiányzik.

Az összes kelet-európai országban panasz tárgya az emberek felelőtlen hozzáállása  azokhoz a 
dolgokhoz, amelyek nem csak a munka világában, hanem a társadalmi lét egyéb színterein is 
problémákat okoznak. A jogrendben, az erkölcsi szabályokban óriási változások következtek be 
az elmúlt  húsz évben, ezek azonban nem kivétel  nélkül voltak pozitívak. Ha sokszor még jó 
szándék is húzódott meg mögöttük, gyakran siklottak vakvágányra.

A rendszerváltást  követő átalakulási  folyamatban felerősödött  a  korrupció,  számos új  formája 
jelent meg. A szocialista időszakban sem volt társadalmunk a korrupciótól mentes, azonban a 
rendszerváltás után a tétek óriási mértékben való megnövekedéséből fakadóan gyorsan és sokan 
fedezték fel a maguk számára. A korrupció csökkentésére is számos ismert jó módszer létezik, 
amelyek bevezetése ugyancsak innovatív lépéseket fog igényelni, ha ugyan lesz rá szándék.
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Slide címe: Paradigma váltás szükséges!

Az innováció lényege az, hogy a jövőben valamit biztosan másként kell csinálni, mint ahogy azt a 
múltban tettük. Természetesen nem elég valamit másként csinálni, hanem ezt úgy kell másként 
tenni, hogy valamifajta objektív mérce szerint járjon jobb eredménnyel.

Az innováció eredményességének fokmérője lehet az, hogy minél kisebb változás révén érhessünk 
el minél nagyobb eredményt.

A műszaki és természettudományos területeken nagyon meg kell küzdeni azért,  hogy egy-egy 
működő  rendszer  hatásfokát  akárcsak  néhány  százalékkal  javíthassuk.  Ugyanakkor  pedig  a 
hétköznapi, társadalmi,  üzleti  szférában azt  tapasztalja  az ember, hogy ezt  messze meghaladó 
veszteségek keletkeznek az emberi  butaság és  más egyéb emberi  gyengeségek következtében. 
Vagyis sokkal nagyobb tartalékok vannak időnként  a közgazdászok által  használt  hatékonyság 
tekintetében, mint a műszaki területeken analóg módon értelmezett hatásfok javításában.
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Slide címe: Paradoxon feloldása

Az innovációval szemben elvárásként fogalmazhatjuk meg, hogy találjon módszert arra, hogyan 
lehetne  feloldani  az  ábrán  látható  paradoxont.  Ma  Magyarországon  óriási  kihasználatlan 
kapacitások  vannak  az  egyik  oldalon.  Itt  nem  csak  a  munkanélküliek  nagy  tömegére  kell 
gondolnunk,  hanem  az  inaktívak  nagyon  széles  skálájára,  továbbá  azon  látszattevékenységet 
folytató munkavállalókra, akik ugyan látszólag keményen dolgoznak, de össztársadalmi szinten jó 
esetben is csak nulla végösszegű eredmény születik lázas tevékenységükből.

A másik oldalon pedig ott van a növekvő szegénység. E két tény alapján a  logikus következtetés 
nem lehet más, mint hogy egy nagyon rosszul szervezett társadalomban élünk. Fel kell tenni tehát 
a kérdést: Kinek mit kellene tennie ennek a helyzetnek a megváltoztatása érdekében?

Az innovációtól várják sokan a megoldást. Tegyük hozzá mindjárt, hogy többen ezt úgy képzelik 
el,  hogy néhány tehetséges ember világrengető találmánya lesz  az,  amitől  megjavul mindenki 
életesélye. A többségnek tehát továbbra sem kell mást csinálnia. Ez a felfogás nagyon hasonlatos 
ahhoz, mint amikor egyesek nem a munka általi felemelkedésben, hanem a lottószelvények hétről-
hétre való kitöltésétől várják sorsuk jobbra fordulását.

Meggyőződésem, hogy nem egyedül  az  egyre  kisebb számú tehetség  lesz  képes  megoldani  a 
többség problémáját. Sokkal inkább abban az irányban kellene az innovatív megoldásokat keresni, 
amelyben  egyre  több  ember  bevonásával  történik  meg  a  ma  még  hiányzó  jogos  emberi 
szükségletek megtermelése.

Konferencia: Közös cél: A valódi innováció, Direct-Line Kft. 2012 



Prezentáció címe: Innováció és K+F a hazai KKV szektorban

Slide címe: Mindennek van optimuma!

A természettudományok területén az optimum keresésnek jól  formalizált  eszközrendszere van. 
Gyakori  tapasztalat,  hogy  ha  valamiből  túl  sok,  vagy  túl  kevés  van,  az  egyaránt  hiba.  Ma 
Magyarországon  azt  látjuk,  hogy  éppen  a  termelő  területeken  van  forráshiány.  A  túl  kevés 
mezőgazdaság  parlagon  heverő  földeket,  üresen  álló  istállókat  eredményez.  Nemrégiben  még 
Európa  egyik  éléskamrája  volt  Magyarország,  ma  élelmiszerből  behozatalra  szorul.  Az  ipar 
területén sem sokkal jobb a helyzet. 

A túl sok van belőle területeken paradox módon hasonló zavarokkal találkozunk. Azt gondolná az 
ember, hogy a sok képzés, oktatás következménye a tudás gyarapodása lesz. A jogász területen 
való már-már ésszerűtlenül nagy arányú létszámbeli  túlképzés nem a jog területének a kiugró 
fejlődését, hanem egy korábban soha nem volt  mértékű káoszt  eredményezett.  Hasonlóképpen 
igaz ez a többi, az ábrán felsorolt aránytalanul elméretezett területen is.
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Slide címe: Közgazdasági dogmák

A műszaki és természettudomány gyors ütemű fejlődésének köszönhetően a munkamegosztás foka 
szakadatlanul nő, s ez az egyszerű ember számára egyre nehezebbé teszi a világban zajló 
folyamatok megértését. A közgazdaságtan gyakorlati alkalmazása során az ember azt várná, hogy 
a tudományosság kritériumainak teljesülése folytán egyazon indulási és peremfeltételek alapján 
minden elméleti levezetés ugyanazon végeredményt adja. Ezzel szemben azt találjuk, hogy 
különböző gondolkodók nem csupán eltérő álláspontra jutnak, hanem még az információ cserével 
járó viták sem mindig zárulnak egyetértéssel. A valóságot természetesen soha nem képezheti le 
minden szempontból jól egyetlen modell sem, de a közgazdaságtanban nagyon gyakran feltűnően 
nagy eltérések vannak az elméleti alapon elvárt és a tényleges események között is. Így joggal 
merül fel a kérdés, hogy vajon a közgazdaságtan alkalmas-e egyáltalán arra, hogy a gazdaság 
működésének a törvényszerűségeit feltárja és megmagyarázza, a szabályrendszerének a 
kidolgozásában jól használható megoldásokat adjon.

Egy magamfajta műszaki, természettudományos gondolkodású ember ilyenkor óhatatlanul is 
felteszi magának a kérdést, vajon tudománynak tekinthető-e a közgazdaságtan? Amennyiben 
azonban továbbra is hinni szeretnénk a közgazdaságban, mint tudományban, akkor a kérdést már 
úgy kell megfogalmazni: Mit is kellene tenni annak érdekében, hogy a tudománnyal szemben 
támasztott követelményeket a közgazdaságtan jobb közelítéssel teljesíthesse. Attól tartok, hogy 
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ennek érdekében vissza kellene menni a kályhához.

A közgazdaságtan épületét igen régen megalapozták, s a mai művelői talán soha nem is jártak 
azon ódon falak között, amelyek segíthetnének a legfontosabb alapösszefüggéseket elsajátítani, 
megtapasztalni. Mintha képviselői közül sokan egyből a sokadik emeleten kezdték volna a 
pályafutásukat, s szerepvállalásuk is csupán az ottani modern környezet divatjának megfelelően a 
további csinosítás elvégzése lenne. Egy olyan alternatív közgazdaságtan kidolgozása volna 
szükséges, amely nem csupán a tudományosság látszatát célozza meg. Miközben megpróbál egyre 
mélyebbre ásni, aközben igyekszik az addigi ismereteket folyamatosan tömören és lényegre törően 
úgy megragadni, hogy az a köz számára valóban gazdasági természetű ismerteket, készség szinten 
alkalmazható segítséget adjon.

A makro-közgazdaságtan gyakran csak karcolgatja a felszínt. A gazdasági folyamatok nem 
egyváltozós, lineáris összefüggésekkel írhatók le. A nemzetgazdaság nem egy null végösszegű 
játék. Így az sem trivialitás például, hogy ha csökkentjük az adómértékeket, akkor a várható 
bevételi oldalt is arányosan csökkenteni kell. 

Le kell számolnunk számos tévhittel, amelyet oly sokszor mondtunk el, hogy a végén már 
magunk is elhittük. A külföldi tőke idecsábítása érdekében olcsó és jól képzett magyar 
munkaerőről beszéltünk évekig, ami az utóbbi években egyre kevésbé volt igaz. Az ország 
gazdasági eredményeinek az ismeretében mára már egyre többen értik meg, hogy az átlag magyar 
munkaerő sem nem jól képzett, sem nem olcsó. A munkaerő árát ugyanis nem a nettó bér, sem 
pedig a sokak által nem is igazán ismert bérköltség, hanem az egységnyi fizetésért előállítható 
termék világpiaci értéke határozza meg. Magyarország elmúlt 20 évére mindvégig az volt a 
jellemző, hogy a mindenkori fogyasztási szintet kiárusítással és hitelfelvétellel tudtuk csak 
fedezni.

Gyakran esünk abba a hibába, hogy a tudományban, a sportban kiemelkedőt elérőkre való 
hivatkozással a ténylegesnél jobbra értékeljük magunkat. Ha sikerült is a múltban néhány Nobel 
díjast, olimpiai bajnokot adnunk a világnak, az nem jelenti azt, hogy valamennyien őket akárcsak 
megközelítő képességekkel is rendelkeznénk. A világpiac nem annyira az egyéni, hanem a közös, 
azaz az átlagos teljesítményt méri. Megfigyelhettük, hogy az utóbbi néhány évben milyen 
átrendeződések következtek be egy-egy szempontból a világtérképen. Akik nem tudták múltban 
megszerzett előnyeik alapján pozíciójukat megőrizni, azok menthetetlenül kiesetek. A foci 
világbajnokság apropójából elmondható, hogy velünk is ez történt.

Van kiút ebből a válságból is, csak tenni kellene érte. A nadrágszíj azonos, vagy a megfoghatatlan 
igazságosság szerinti különböző meghúzási mértéke nem fogja önmagában megoldani a 
problémát. Először is, sokaknak már nincs hova visszacsatolni az övet, mások pedig eléggé 
erősek ahhoz, hogy ne kelljen semmiből visszavenniük. 

A cél az kellene legyen, hogy a társadalom átszervezése nyomán mindenki több jövedelemre 
tehessen szert. Ennek azonban nem az a módja, hogy az arányaiban igen kis mértékű gazdaságot 
még jobban kifacsarjuk, s az újraelosztás pazarló mechanizmusát pedig a társadalmi béke 
érdekében továbbra is fenntartjuk.

A megszorítás fogalma tisztázásra szorul. A jelenlegi politika tagadja, hogy megszorításokra 
kényszerül. Másként nevezi azt az egyre több területre kiterjedő adóelvonást, amellyel azonban 
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lényegében ugyanazt a gyakorlatot folytatja, mint elődei. Biztosan nem az amúgy is alacsony 
termelési és fogyasztási szint további csökkentése lesz a jó megoldás a költségvetési hiánycélok 
teljesülésére rövidtávon, a gazdasági fejlődés megalapozására hosszabb távon. Ugyanakkor joggal 
merül fel a kérdés, hogy mennyiben volna megszorításnak tekinthető az, ha egy nemzetgazdasági 
szempontból teljesen felesleges munkát végző embert átirányítunk egy hasznos tevékenységi 
területre? Megítélésem szerint az ilyen irányú átszervezés mind a társadalomnak, mind pedig az 
egyénnek jót tenne.

A politikusaink között sajnos túl sokan hisznek abban, hogy a gazdaság beindításának egyik 
leggyorsabb és legeredményesebb formája a közösből odaadott pénzbeli támogatás. Hisznek ebben 
annak ellenére, hogy immáron több évtizedes tapasztalat ezt a tévhitet nem igazolta. 

Az állami pénzek vállalkozások részére támogatásként való visszajuttatása szintén egy olyan 
energianyelő, amelynek működését az alábbi modell írja le:
A vállalkozások kénytelenek különböző jogcímeken magas adókat befizetni, aminek egy részét 
támogatásként úgy kaphatják vissza, ha arra pályáznak. Az állam a saját bölcsességében való 
feltétlen hit jegyében megfogalmaz bizonyos kívánatos célokat, amiket aztán meghirdet. A 
pályázatok kiírásán, lebonyolításán, megírásán, elbírálásán rengeteg ember dolgozik. Nyerés 
esetén egy extra bürokráciával terhelt eljárás következik a „szerencsés nyertes” részére, aki a 
megvalósítás során gyakran már nem is érzi magát annyira nyertesnek. Feltéve. hogy minden 
vállalását tisztességesen teljesíteni kívánja, s működését nem csak a pályázati pénz elköltésére 
kívánja korlátozni.

Sokkal jobb megoldás lehetne ezzel szemben a prioritások előzetes meghirdetése, majd ezen 
pénzek adókedvezmények formájában való otthagyása a vállalkozásoknál, mint ahogy az 
innovációs törvény annak idején ezt célként megfogalmazta. A vállalatok a pályázatokat 
lebonyolító kör működtetése nélkül is végre tudják hajtani a valóban kívánatos célokat. Ezzel a 
megoldással nem csupán sok ember munkája volna megtakarítható, hanem még annak a veszélye 
sem állna fenn, hogy olyan vállalkozások juthatnak támogatáshoz, akik csak ígérni tudnak jól, de 
még nem bizonyították be, hogy meg is tudják termelni a fedezetként szolgáló adókat. Akik 
ugyanis adókedvezményből valósítják meg a kitűzött célokat, azok előtte meg kellett termeljék az 
elnyerhető összeg többszörösét. Összegezve tehát elmondható, hogy a pályázati forintok az 
eredetileg befizetett adók töredékét adják vissza, ráadásul még többnyire puha pénzek módjára 
költődnek el. Bízom abban, hogy ezen a területen is rövid időn belül egyre többen ismerik fel azt, 
hogy nem az újraelosztást erősítő pályázati rendszer, hanem a fejlődést preferáló 
adókedvezmények rendszere jelenti a jó megoldást.

Egy sor pitiáner adófajta fenntartása több teherrel jár, mint ami haszon származik belőle. Például 
az autók súlyadójának eltörlésével sok embernek a munkaideje csökkenhetne, hiszen nem kellene 
az adónem adminisztrációs költségeit finanszírozni. Az autósok egyébként is egy sor más autóval 
kapcsolatos adót fizetnek, amivel a kieső nettó bevétel könnyedén pótolható lenne. Ha ez 
egyáltalán indokolt, mert rossz nyelvek szerint többe kerül a rendszer fenntartása, mint amekkora 
a belőle származó bevétel.

Hasonlóan idétlennek tartom a telefonok és vállalati gépkocsik vélelmezett magánhasználatának 
adóztatását. Eltörlésükkel nem csupán adórendszer egyszerűsödne, hanem az állam által életben 
tartott káros szemlélet is eltűnhetne végre: A munkahelyi eszközök természetesen privát célokra is 
felhasználhatók, ezt a tulajdonos nem tilthatja meg, ha már adót kell fizetni érte. Ennek mintájára 
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még jó, hogy nem vezették be a lakatos műhelyekben a csigafúrók, az építőiparban a kőműves 
kanál vélelmezett magánhasználatának az adózási rendjét.

Több nagyhangú véleményformáló közgazdász gyártott ideológiát arra, hogy az adócsökkentések 
mégis miért nem eredményezik automatikusan a magyar gazdaság lendületbe jöttét. A központi 
költségvetés emlőin függő közgazdászaink többsége azért van az adócsökkentés ellen, mert 
szerinte az üzleti morál szintje alacsony. Ezzel sajnos egyet kell érteni, ezt azonban már csak az 
állami és önkormányzati szinten tapasztalható korrupció, kisebb-nagyobb panamák világa múlja 
alul.

Minden nemzetközi példával operáló összehasonlítás csak akkor állja meg a helyét, ha az minden 
körülményre kiterjed. Például a skandináv államokban jellemző magas adóteher magas 
szolgáltatási szinttel párosul. A hazai üzleti szféra háromszorosan magasabb támogatásáról sok 
vállalkozásvezető szívesen lemondana cserébe azért, hogy az elvonás mértéke, az állami 
szolgáltatások színvonala megközelítse az európai átlagszintet.

Joggal merül fel a fentiekkel összefüggésben minden józanul gondolkodó emberben az, hogy 
milyen tények alapján és milyen érdekből vonja le a nagy politika azt az illogikus következtetést, 
hogy az üzleti szférát először jól meg kell adóztatni, majd pedig állami szinten kell dönteni arról, 
hogy milyen célok mentén kiket segítünk ezzel a nemzetközi szinthez képest háromszor magasabb 
támogatással ? Természetesen ennek a rendszernek a működtetése egy jelentős méretű 
bürokratikus apparátus fenntartását igényli. A pályázati pénzek elosztásának és kifizetésének 
rendszerén is sok közgazdászunk kérhetné számon nem csupán az üzleti etika szabályait, hanem a 
törvények és a szerződéses fegyelem betartását is.

Tudomásul kell venni, hogy a rossz piaci szabályozók egyben jelentős torzítást is okoznak. Az 
figyelhető meg, hogy többnyire azok szokták a leghangosabban a piac szabályozó szerepét 
követelni, akik maguk pedig a legtöbbet tesznek a piaci szabályok kiiktatására. Ez érvényes az 
állami szférára és a multinacionális cégekre egyaránt. A hasonlóság sok más tekintetben is fennáll 
e két terület között.

Sokan tudnának a fentieknél is hasznosabb tanácsokkal szolgálni a felesleges tevékenységek 
megszüntetésére, de sajnos oly mértékben eluralkodott a pesszimizmus, hogy már többen inkább 
kísérletet sem tesznek ésszerű javaslatok megfogalmazására és közreadására.

Ennek ellensúlyozásaként javasolom a következő országos akció beindítását: Minden olyan 
munkavállaló, aki bebizonyítja, hogy az ő, vagy munkahelye bármely részlegének a munkájára 
nincsen szükség, a megtakarítható összeg után kaphasson méltányos sikerdíjat. Ilyen feltételekkel 
a munkaadónak és a munka vállalónak is érdemes megkötni ezt az üzletet, s végül társadalmunk 
jár a legjobban.

Az elmúlt két évben számos ponton egy minden szempontból tekintve értelmes fordulat 
következett be. Erre kiváló példa a magyar munkaerő külföldre távozásával kapcsolatos szemlélet 
megváltozása is. Felelős posztokon dolgozó politikusaink még 2 évvel ezelőtt azért „harcoltak”, 
hogy a magyar munkaerő korlátozás nélkül külföldre mehessen dolgozni. Mára már polgárjogot 
nyert az, hogy talán mégsem kellene az ingyenes iskolai képzést követően az itthon felnevelt 
fiataljainkat külföldi munkahelyek elfoglalására ösztönözzük. Ugyanakkor pedig idehaza egyre 
kevesebb a jól képzett munkaerő, amely a magyar gazdaságot kellene működtesse. A fiatalokat 
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arra kell biztatni, hogy itthon teremtsük meg azokat a külföldi viszonyokat, amelyekért el 
kívánnak menni.

A társadalom nem megfelelő működésének következtében egy viszonylag nagy méretű fekete 
gazdaság is kialakult hazánkban. A fekete gazdaság megléte mind a legális gazdaság, mind pedig 
az állam normális működését zavaró és egyben annak abnormális voltára utaló jelenség.

Nagyon  sok  elavult,  a  gyakorlat  által  sokszorosan  megcáfolt  közgazdasági  tan,  dogma 
akadályozza  a  társadalmi  és  gazdasági  összefüggések  feltárását  és  megértését.  A  fekete 
gazdasággal kapcsolatban is a politika és a szelektív nagyítóként működő sajtó részéről gyakran 
például azt halljuk, hogy a fekete munka az ország bajainak az egyik fő forrása. Ezzel szemben 
úgy vélem, hogy a fekete munka egyfajta kiegyensúlyozó szerepet tölt be, ami a gazdaságirányítás 
és a politika által elrontottakat képes és kénytelen részben korrigálni.

Tényként állapíthatjuk meg, hogy a fekete munkások széles rétegei egyáltalán nem élnek jól. A 
gazdaság szinte kizárólag olyan területein találkozhatunk velük, ahol nagyon is valós igényeket 
szolgálnak ki. Az általuk be nem fizetett adókat áraikban szétterítik a magyar társadalom jelentős 
részén. Minden zaklatás ellenére felvállalják azt, hogy a közteherviselés alól kivonják magunkat, 
s ezzel  az irreálisan magas adómértéket egy elviselhetőbb szintre csökkentik. Valószínűleg az 
állam  magas  rangú  képviselői  is  jól  tudják  ezt,  mert  az  állami  építkezéseken  (autópálya, 
közintézmények,  magánlakások,  nyaralók,  villák  építése,  felújítása,  stb.)  nagy  számban 
foglalkoztatnak fekete munkásokat. Ugyanakkor kevesen hisznek abban, hogy a fekete és szürke 
gazdaság  kifehéredése  révén  keletkező  plusz  költségvetési  bevételek  az  adók  csökkentésére 
fordítódnának, s nem az ezer módon pazarló állami gazdálkodást konzerválnák.

Kijelenthetjük, hogy a munkanélküliség sokkal inkább a rosszul szervezettség következménye, 
mint az egyébként is nagyon nehezen meghatározható piacgazdaság törvényszerű velejárója.

Rendkívül károsnak tartom a „Merjünk kicsik lenni!” szemléletet. Az önként vállalt beszállítói 
szerep a gazdaságban egyben kiszolgáltatott helyzetet is eredményez. 

Már röviden szó volt róla, hogy a progresszív adózás valójában a több munkát bünteti, míg a 
megalapozatlan  segélyezés  a  nem  dolgozást  jutalmazza.  A  progresszív  adó  nem  igazán  jó 
megoldás  arra  sem,  hogy  az  igazságtalan  javadalmazás  zavarait  orvosolja,  mint  ahogy  a 
közvélekedésben ezzel oly gyakran találkozunk.
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Slide címe: Mit tanulhatunk el a világtól?

Nem kell mindent magunknak feltalálni, valóban sok mindent elleshetünk emberi környezetünktől, 
sőt a természettől is.

A tudomány világában  szerzett  tapasztalataim  alapján  bátran  jelentem ki,  hogy  hazánkban  is 
gyakran sokkal kisebb és gyorsabban elérhető célokat kellene megfogalmazni, s nem mindenben a 
világmegváltó mértékű újdonságokat kellene keresni.

Az oktatásban  az  eredményességet  nagymértékben  javítaná  az,  ha  már  a  tanulásban  nagyobb 
hangsúlyt helyeznénk a motivációk megteremtésére. Sokszor felsőbb éves hallgatók sem tudják, 
hogy  az  általuk  megtanultak  mire  lesznek  jók,  s  legalább  ilyen  gyakran  jelentik  ki  egy-egy 
tananyag részről, hogy biztosan soha nem lesz rá szükségük.

A k+f aktivitás  dokumentálása  jelentőségét  tekintve nagyságrendekkel  kevésbé  fontos  kellene 
legyen, mint magának a munkának az elvégzése. Nálunk azonban szinte minden területen a papír 
fontosabb,  mint  az  alapjául  szolgáló  valóság.  Tegyük  hozzá,  hogy  sok  esetben  csak  a  papír 
számít, a mögötte álló valóság nem is létezik. A papíron való formális megfelelés elsődlegességét 
nagyon  jól  mutatják  azok  a  plágium  viták,  amelyek  az  utóbbi  időben  politikai  okokból 
fellángoltak. Sajnos ezek a viták nem előre, hanem sokkal inkább visszafelé visznek bennünket 
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attól, amit elérni kellene. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy a mérnöki területeken a műszaki 
dokumentációk, rajzok esetében sokkal nehezebb a plágium kérdésében vizsgálatokat folytatni, 
megalapozott ítéletet mondani.

Az egyetemi  kutató  csoportok szinte  minden esetben  sokkal  heterogénebb összetételűek,  mint 
idehaza. Így nem szükséges polihisztorokat képezni és foglalkoztatni sem. Maliciózusan jegyzem 
meg,  Magyarországon  az  igazi  polihisztorok  nem  is  tudomány,  hanem  a  politika  világában 
találhatók,  legalábbis  erre  lehet  következtetni  abból,  hogy  a  legkülönbözőbb  szaktudást  és 
képességeket igénylő területekre ugyanazon emberek bizonyulnak visszatérően alkalmasnak.

Ahol a k+f munka elismerten értékteremtő, ott annak rangja is van.

A tudományosság kritériumrendszere roppant szigorú, a hazai tudós társadalom egy jelentős része 
számára azonban ezek a kritériumok csak akkor érvényesek, ha érdeküket szolgálják. Azonnal 
nem lesznek érvényesek, ha már a saját egyéni érdekeiket sértik. Erre is számos példa volna az 
utóbbi időkből felhozható.

A hazai kutatási területek miközben erejükben nagyon meggyengültek, aközben el is szigetelődtek 
a potenciális hasznosításra alkalmas termelő szférától. Innovációs cél lehet ma olyan megoldások 
keresése, amely az innovációs lánc természetes szereplőit egymáshoz kényszeríti, s nem pedig az 
egymástól  való  távolodást  erősíti,  vagy  jó  esetben  legfeljebb  a  formális  együttműködést 
kedvezményezi.
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Slide címe: Mi segítené az innovációt?

A fenti kérdésre egy vállalkozás szemszögéből logikus válasz az, hogy a törvényi szabályozás 
legyen egyértelmű, következetes és tartósan érvényes. Nem lehet a gazdasági rendszereket évente, 
újabban  még  ennél  is  sűrűbb  szabályváltozások  mentén  átprogramozni.  Az  adótörvények 
változásának  átvezetése  céges  és  országos  szinten  gyakran  nagyobb  ráfordítást  igényel,  mint 
amilyen haszna a változásnak lesz. Csalódottan kell gyakran megállapítsuk, hogy az adópolitika 
célja sok esetben nem a gazdaság normális működésének az ösztönzése, hanem csak és kizárólag 
az akut költségvetési problémák bármi áron való kezelése. Mintha az ország gazdaságpolitikája 
kellene  alárendelődjék  a  költségvetési  bevételek  biztosításának.  A  létszámarányokból  is 
levezethető érdekviszonyok mindenesetre sajnos ezt eredményezik.

Hazánkban  nemzetközi  összehasonlítás  alapján  is  igaz,  hogy  túlzottan  magas  az  újraelosztás 
szintje. Különösen fájó ez akkor, ha a beközpontosított javakból egy rendkívül alacsony szintű 
állami szolgáltatás jön csupán ki. Biztos vagyok abban, hogy létezik az az optimális adómérték, 
amely a versenyszféra, a vállalkozások részéről kitermelhető, ugyanakkor egy ésszerű újraelosztás 
számára a forrásokat elfogadható módon biztosítja. Egy kiválóan működő gazdaság még kevésbé 
jó  elosztási  szisztéma  mellet  is  előnyösebb,  mint  a  termelést  lefojtó,  az  elosztást  tökélyre 
fejleszteni kívánó politika.
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Az  adóknak  és  a  kedvezményeknek  a  gazdaság  egészséges  fejlődését  kellene  sokkal  inkább 
szolgálni. Így például az ÁFA mentesség egy kiváló eszköz lehetne az innovatív, korábban sosem 
volt termékek esetében .

Az állam az egyik legnagyobb vásárló a hazai piacon, s mint ilyen, döntő befolyással lehetne a 
termékkínálat alakulására. Ma a közbeszerzés egy nagyon leegyszerűsített, könnyen manipulálható 
szempontrendszert  vesz figyelembe. Ennek gyakori következménye az, hogy a nem is mindig 
olcsóbb külföldi terméket veszik meg inkább, mint az esetenként csak valamivel drágább hazait, 
amelynek előállításához egy sor adóforint befizetése társul. A lokális szempontok szerinti olcsóbb 
így lesz nemzetgazdasági szinten a többszörös okból drágább megoldás. Itt kell megjegyezzem, 
hogy a hazai termék magasabb árának sokszor éppen az a magyarázata, hogy értelemszerűen az 
adók beépülnek minden termék árába.

Az  értékek  előállításának  célja  nem  csak  a  fogyasztás,  hanem  a  felhalmozás  a  jövőbe  való 
befektetés is a célja kellene legyen. Az ésszerű mértékű és formájú fogyasztást  azonban nem 
szabad, hogy a termelés hibái akadályozzák. Minden eszköze megvan az országunknak is arra, 
hogy a jogos és méltányolható emberi szükségleteket megfelelő mennyiségben előállítsa.

A komplex megoldások azt kívánnák, hogy az állami pénzek felhasználási irányainak a 
megváltoztatása mielőbb elkezdődjék, azaz az improduktív területekről a produktív irányokba 
induljon el átrendeződés. A legnagyobb innovációra a szervezésben, a szervezeti átalakulások 
elindításában van lehetőség. Hiába indítunk útjára újabb és újabb jó ötletek szerinti 
vállalkozásokat, projekteket, ha azok ugyanabban az ellenséges közegben fognak előbb-utóbb 
tönkre menni.

Talán ez az a terület, ahol a legtöbb munka vár azokra, akik az innováció előtérbe helyezését 
valóban akarják, s nem csupán egy divatos szlogenként használják pillanatnyi érdekeikhez.
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Slide címe: Cégünk innovációs filozófiája

Visszatekintve cégünk több mint 20 éves működésére, azt kell megállapítanom, hogy mindenkor 
szinte  mindenben  az  ellenkezőjét  kellett  tegyük  annak,  mint  ami  a  nagy  magyar  valóságot 
jellemezte. 

Legelsőként  is  le  kell  szögezzem, egy vállalkozás  elindításához nem elsősorban pénz kell.  A 
vállalkozás célja sem a pénz termelése, hanem értékek előállítása. A pénz csupán ahhoz kell, hogy 
az egymás közti elszámolásnak az eszközéül szolgáljon. Innovatív ötletként is itt felvethető, hogy 
akár a NAV is lehetne az elszámolás lebonyolítója, ha már úgyis minden céges gazdálkodással 
kapcsolatos  adatra  igényt  tart.  A NAV által  elvégzett  klíring  banki  elszámolási  rend  alapján 
minden magyar vállalkozás a jelenleginél sokkal nagyobb biztonságban végezhetné a munkáját.

A Direct-Line kft. 80%-os többségi külföldi tulajdoni hányaddal jött létre 1991-ben, de 3 évre rá 
100%-os  magyar  céggé  váltunk.  Megtanultuk  azt,  hogy  a  fejlődés  érdekében  a  javakat 
gyarapítani, s nem eladni kell. 

Úgy kell a vállalkozás életét szervezni, hogy mindig több legyen a feladat, mint a rendelkezésre 
álló kapacitás. Így lehetőség van jövőbeni feladatok előkészítésére is. Ez a „amit ma megtehetsz, 
ne halaszd holnapra” stratégia pont az ellenkezője annak, mint ami az „ej ráérünk arra még” 
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széles körben elterjed gyakorlata.

A válságban nem a leépítés jelenti a megoldást, hanem éppen ellenkezőleg, a fejlesztés minden 
formáját kellene erőltetni, így a létszámfejlesztést is. 

Cég szinten is gyakran nem egyszerű feladat az egyes részterületek parciális érdekeit érvényre 
juttatni  kívánó folyamatokat  úgy semlegesíteni,  hogy közben a  társaság  egészének az  érdekei 
elsőbbséget élvezzenek, de az egyes területek se érezzék magukat akadályoztatva.

Az a ma széles körben elterjedt mentalitás, amely minden helyzetben a külső segítségre vár, nem 
lehet eredményes. Cégünk ugyan soha nem utasított  vissza semmiféle céljaival egyező irányba 
felkínálkozó lehetőséget, de soha nem ettől tette függővé fejlesztési lépéseit.
 
A több mint húsz éves működés tapasztalatai alapján kijelentem, hogy a pénz nem feltétele és nem 
célja a termelésnek hitvallás alapján soha nem okozott gondot a tervezés és fejlesztés.
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Slide címe: Mit kell fordítva csinálni?

Az  ábrán  szereplő  felsorolásban  egy  sor  olyan  további  szempontot  láthatunk,  amelyek  az 
eddigiekkel  egyezően  egy  180  fokos  fordulat  végrehajtását  kívánnák  meg az  eddigi  országos 
gyakorlathoz  képest.  Biztos  vagyok  abban,  hogy  mi  valamennyien  minden  egyes  állítás 
igazolására számos gyakorlati bizonyítékot tudnánk összegyűjteni.
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Slide címe: Mit kell fordítva csinálni?

A lista egyetlen oldalon sajnos nem fér el, így itt folytatom.
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Slide címe: Összefoglaló Javaslataink

Az összefoglaló javaslatok tehát még egyszer alá kívánják húzni azokat a hibákat, amelyeket ma 
az  innovációt  is  akadályozva  elkövetünk,  továbbá  amely  területeken  elsők  között  lehetne  és 
kellene is lépéseket tenni a helyzet javítására.
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Slide címe: A kényszer nagy úr!

A kényszer nagy úr, tartja a közmondás. A kényszer általában az embert gondolkodásra, akár 
eladdig szokatlan tettekre is sarkallja. Ilyen értelemben a kényszer az innováció számára kiváló 
ösztönző erő lehet.  De sajnos  nem minden kényszer  által  kiváltott  emberi  reakció  pozitív  és 
innovatív. Így tehát minden erőnkkel azon kellene közösen igyekeznünk, hogy ne a negatív irányú 
történések, hanem a valódi megújulást hozó változások kerekedjenek felül.
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Slide címe: Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Megköszönöm a megtisztelő figyelmet. Amennyiben az elmondottakkal kapcsolatban valakinek 
kritikai észrevételei,  megjegyzései,  vagy éppen kérdései vannak, örömmel és készséggel állok 
rendelkezésre.
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