
Állásfoglalás

Bajban van az innováció...

Ma már sajnos minden érintett számára tény, hogy Magyarországon az innováció és a kutatás-fejlesztés 
helyzete egyre nagyobb bajban van. Számos tényező együttesen okozza azt, hogy a világ más részein a 
gazdaság motorjának számító tevékenységek hazánkban nem képesek kifejteni gazdaság élénkítő hatásu-
kat.

Az okok sokfélék, ám ezek közül kiemelkedik az alapvető fogalmak tisztázatlansága. A legáltalánosab-
ban elkövetett, valójában a legsúlyosabb hibák egyike a kutatás-fejlesztési tevékenység azonosítása a ku-
tatási dokumentáció (tanulmány, jelentés) elkészítésével. Mintha a dokumentáció a k+f munka fő célja 
volna, s nem csupán az érdemi eredmények nyilvánosságra hozásának az egyik lehetséges eszköze len-
ne.

Ez az alapvető tévedés a tudományban sajnos sok helyen felismerhető, e tekintetben már a szóhasználat 
is nagyon beszédes. Elég arra gondolnunk, hogy a közbeszédben a doktorjelölt munkájának eredménye 
a disszertáció, s nem maga a kutatási tevékenység. Hasonlóképpen nem a kutatási eredményeit, hanem 
a doktori dolgozatát védi meg a vita során. A vitában résztvevő opponensek is gyakran nem a kutatási 
tevékenység tartalmát, hanem a doktori dolgozatot bírálják, jellemzően formai szempontok, helyesírási 
és fogalmazási hibák, hivatkozások helyessége alapján. Ez a szemlélet érhető tetten a közelmúltban 
nagy vihart kavart plágium-vitákban, vagy az innovációs járulék kedvezményt igénybe vevő vállalatok 
adóhatóság általi vizsgálataiban és minősítéseiben is.

Vállalatunk, a Direct-Line Kft. megalakulása óta kiemelt területként kezeli a kutatás-fejlesztési tevé-
kenységet, számos eredménnyel büszkélkedhetünk. Azt valljuk, hogy a kutatás-fejlesztési tevékenység 
eredménye az a termelésbe vont újítás, fejlesztés, új termék, amely nagyobb hatékonyságot, jobb jöve-
delmezőséget biztosít a megbízó számára. Éppen ezért a kutatás-fejlesztési tevékenység során minden 
energiát e célok elérésére kell fordítani. 

Cégünk követi azt az európai gyakorlatot, hogy az egyes kutatás-fejlesztési projekteket nem terheli 3%-
nál nagyobb rezsi költség, beleértve az adminisztrációval összefüggő kiadásokat is. Ennek megfelelően 
tehát a fő hangsúlyt soha nem a kutatási dokumentáció elkészítésére, hanem a valódi kutató-fejlesztő te-
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vékenység végzésére fordítjuk. Megbízóink asztalára kézzelfogható fejlesztési eredményeket, prototípu-
sokat, modelleket, s nem több kilónyi papírt szeretnénk letenni egy-egy projekt lezárultával. Dokumen-
tálni azt kell, amihez megrendelői és kutatói érdek fűződik.

Összefoglalva a fentieket tehát azt gondoljuk, hogy a kutatás-fejlesztési tevékenység messze nem azonos 
a kutatási dokumentáció elkészítésével. Tévúton járunk, amikor a valós tevékenység helyett kizárólag 
papírokat értékelünk. 

Miután úgy véljük, hogy a fenti kérdés megnyugtató megválaszolása elengedhetetlen feltétele a hazai in-
nováció új alapokra helyezésének, az alábbiakban kérjük szíves állásfoglalását az alábbi egyszerű eldön-
tendő kérdésre:

Ön egyetért-e azzal, hogy a kutatás-fejlesztési tevékenységnek nem a tanulmány az eredménye, ha-
nem maga az az elvégezett munka, amely alapját képezi a legkülönbözőbb formában elkészíthető do-
kumentációnak? 

Kérjük válaszában jelezze, hogy osztja-e nézeteinket, esetleg részben, vagy egészben cáfolja azokat! 

Kérjük továbbá szíves jelzését arra vonatkozóan, hogy válaszát publikusnak tekinthetjük-e!

Dunaharaszti, 2012. szeptember 28.

Tisztelettel

dr. Reith János
ügyvezető igazgató
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