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Általános észrevételek

A társadalmi konzultáció során sokat változott a megfogalmazás, helyenként szelídült, máshol pedig 
több ellentmondó álláspont is bemutatásra került (lásd első bekezdés az európai paradoxonra vonatkozó-
an).

A megküldött anyagból nagyon hiányzik a bevezető és egy összefoglaló, amelyben azok számára lehet-
ne röviden a stratégia lényegét bemutatni, akik nem fogják az anyagot teljes terjedelmében elolvasni.

A  középvállalkozások  szemszögéből  nehéz  volna  az  innovációs  stratégiában  leírtakkal  vitatkozni, 
ugyanis mind a helyzetértékelés, mind pedig a célok egy jóhiszemű, már-már naiv olvasatban nem te-
kinthetők rossznak. Így tehát kritikai megjegyzéseket a stratégiában foglaltakkal kapcsolatban nem is 
tettem, ehelyett azokra a dolgokra kívántam irányítani a figyelmet, amelyek véleményem szerint hiá-
nyoznak belőle.

A stratégia nagyon bátortalan, nem ás kellően mélyre, számos kérdésben megmarad a politikailag kor-
rekt megfogalmazásoknál, így az érdemi, áttörés típusú változásokhoz nem ad kellő muníciót. Változá-
sokat viszont csak akkor van remény elérni, ha őszinte, világos és tárgyilagos elemzését adjuk annak a 
helyzetnek, amelyet meg szeretnénk haladni. Továbbá feltárjuk azokat az okokat is, amelyek ehhez a 
kedvezőnek nem nevezhető helyzethez vezettek. Legyen az bármennyire is nem szimpatikus sokaknak, 
egy sor nyilvánvaló tényt ki kell mondani, precízen meg kell fogalmazni. 

Vitatható megállapítások

Nem triviális például, hogy a k+f területet a lemaradás miatt támogatni kell, sőt – véleményem szerint – 
éppen a támogatás okozta a lemaradást. A k+f szféra felé megrendeléseket és a kifizetett összegekkel 
arányos elvárásokat kell megfogalmazni. A k+f-be történő befektetés növelésével egyet lehet érteni, 
de nem azon a módon kell ezt tenni, ahogy az az eddigiekben történt. A kereslet oldali programok szá-
mát kellene jelentősen növelni a hagyományos támogatási formák ellenében.

A k+f infrastruktúra fejlesztés fő célként való megfogalmazása szintén nem az eddigi módon értendő, 
ugyanis ma az egyetemek és akadémiai intézetek tele vannak sokszor még ki sem csomagolt, vagy na-
gyon alacsony kihasználtsággal működő eszközökkel. Nagyon sok a presztízs beszerzés, a drága eszkö-
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zök többsége csupán mutogatásra, s nem érdemi feladatokra szolgál. A kutatási infrastruktúra fejleszté-
se ugyan valóban kívánatos, de nem a jelenlegi gyakorlat szerint, vagyis először megvásároljuk a drága 
infrastruktúrát, majd pedig keressük hozzá az alkalmazási területeket. 

Az egyetemek által az oktatás céljaira használt eszközök kihasználtságát objektív okokból önmagában 
nagy mértékben korlátozza az a tény, hogy az év 52 hetéből 2x14 hetes az oktatási időszak. 

Sokkal célszerűbb lenne az eszközök megvásárolása helyett a kutatási célokhoz szükséges szolgálta-
tások megrendelése azoktól, akiknél ezek az eszközök rendelkezésre állnak. Sok párhuzamos és feles-
leges eszközbeszerzés következménye az, hogy az egyre drágább és bonyolultabb műszerek előbb avul-
nak el erkölcsileg, mint fizikailag. A korábbi évek hasonló infrastruktúra centrikus finanszírozási prio-
ritásai okozták azt a helyzetet, hogy régi és elavult berendezések találhatóak az egyetemi és akadémiai 
laboratóriumokban, alig használt, kitűnő állapotban. Az infrastruktúra fejlesztése területén sokkal körül-
tekintőbben kellene eljárni, mint ez eddig történt. Nem az infrastruktúrán, hanem a megoldandó problé-
mán és a humán tőkén kellene legyen a nagyobb hangsúly. Nem a korszerű gép és berendezés a feltéte-
le és a garanciája az új tudományos eredményeknek. Így tehát szemléletváltásra nem csak a k+f terüle-
teken dolgozóknak van szüksége, hanem a tudomány számára a forrásokat biztosító állami hivataloknak 
is.

A régiók intelligens szakosodásáról szóló javaslattal egyet kell érteni, ez valójában nem jelent mást, 
mint a gyökerekhez való visszatérést. Éppen ezt szeretnénk magunk is a műszaki felsőoktatás területén 
elérni.

Valóban jó az anyagban azt olvasni, hogy 2011-ben a k+f ráfordítás aránya a GDP-hez viszonyítva már 
elérte az 1,2 %-ot, s ezen belül is nőtt a vállalati ráfordítások aránya. Ugyanakkor viszont éppen 2011. 
év végén született döntés arról, hogy az innovációs járulékot adók módjára be kell fizetni. Itt merül fel 
a kérdés, hogy melyik időpillanattól válik a vállalatok által befizetett adókból, járulékokból állami for-
rás. A statisztika várhatóan jelentős mértékű csökkenést és átrendeződést fog mutatni 2012-re. 

Talán jobban ki kellene bontani a politikusok számára, hogy a k+f egy hosszú távú befektetés a jövő-
be. Ebből azonban nem azt a következtetést kell levonni, hogy akkor a jelenben szinte büntetlenül lehet 
erről a területről forrásokat kivonni, hanem éppen ellenkezőleg, ide kell egyre jelentősebb energiákat 
(nem feltétlenül pénzeket) befektetni annak érdekében, hogy a jelenlegi lemaradásból előbb-utóbb fel-
zárkózás lehessen.

Ugyancsak jobban és közérthetőbben kellene a politika számára kifejteni, hogy miért nem jó az, ha az 
állam nem a k+f számára a megfelelő feltételek biztosításával, hanem a szereplők helyére való belépés-
sel próbálkozik, a tartalmi kérdések megítélésében is kompetensnek tekinti magát. 

Véleményem szerint sokkal többet ártott a NAV az innováció ügyének azzal a büntetés sorozatá-
val, amivel az innovációs járulék szerinte nem megfelelő felhasználását szankcionálta, mint amek-
kora bevétele származott. Az alaptalanul megbüntetett cégek többsége nem csak azt a következte-
tést vonta le, hogy az államot képviselő adóhatóságnak fogalma sincsen a k+f mibenlétét illetően, 
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hanem azt is, hogy az alapvető jogi normák érvényesülésében sem lehet biztos senki, ugyanis az 
állam nagy hatalmú hivatalai a maguk kénye, kedve szerint értelmezhetik még az egyértelmű tör-
vényi előírásokat is.

Nem tennék különbséget az egyetemi és az akadémiai kutatások között aszerint, hogy kinek sikerült na-
gyobb mértékben igazodnia a kor követelményeihez. A szétaprózottság és az innovációs lánc töredezett-
sége továbbra is minden területen fennmaradt. A lendület program valóban egy nagyon jó irányú, de 
egy igen apró lépés. Hogy stílszerűek maradjunk, a lendület megadása megtörtént, de a szőnyeget még 
nem terítették ki a földet éréshez. A lendület program beszámolóit végignézve azt kell megállapítsam, 
hogy szinte kizárólag az impaktfaktorok számával mérhető eredmények születtek, céloztattak meg, és a 
finanszírozás is erre vonatkozóan történt meg.

A többnyire fizetett hirdetések módjára megjelenő, magas impaktfaktoros cikkeket az magyar adófize-
tők forintjaiból finanszírozott kutatások fő céljává tenni, óriási pazarlás. Kénytelen vagyok magam is 
bővebben kifejteni, hogy miért is tekinthető ez óriási pazarlásnak. Sajnos több kutatóval történt eszme-
csere során kellett megtapasztalnom, hogy tudósaink sokszor a legalapvetőbb közgazdasági összefüggé-
seket sem ismerik, sőt meg sem kívánják ismerni, s elfogadni pedig még kevésbé hajlandóak. Az ország 
szempontjából nagy veszteség, ha az akadémiai alapkutatások, egyetemi alkalmazott kutatások eredmé-
nyei a szerzőiknek impaktfaktorokban mérhető dicsőséget hoznak csupán, miközben az esetlegesen ben-
nük rejlő gazdasági potenciál pedig külföldön vagy egyáltalán nem hasznosul. A jelenlegi gyakorlat sze-
rint tehát nem csak a kutatással járó költségeket vállaljuk magunkra, hanem még a közzétételért is mi fi-
zetünk. Amennyiben pedig mások eredményeit szeretnénk megismerni, akkor a szakmai ismeretekért és 
azok használatának jogáért újra fizetnünk kell. 

A k+f eredményeket tehát el kell juttatni a gazdasági hasznosulás szakaszába, ennek pedig minimá-
lis feltétele az volna, hogy minden kutatási célhoz a teljes innovációs lánc meglétét kellene megteremte-
ni. Nem szabad a véletlenre bízni azt, hogy egy-egy alapkutatási szinten folyó munkának milyen módon 
történik meg a hasznosítása. 

A kutatói létszám nemzetközi mércével mért alacsony szintje is probléma természetesen, de korántsem 
volna célszerű azt a rossz módszert választani a statisztika javítására, mint amit a felsőoktatás területén 
a tömeges képzés megvalósításával értünk el. A mennyiség ezen a területen még kevésbé tudja pótolni a 
minőséget.

Az országban nem utolsó sorban azért kevés a nemzetközileg is jelentős tudásközpont, mert nem csak a 
feltételek hiányoztak ezek kialakulásához, hanem a kényszerek is. 

A globális nagyvállalatok nagyon ügyesen elfoglalták, mi pedig átengedtük a magyar gazdaságon belül 
azokat a kulcsterületeket, amelyek a k+f szféra megrendelői is lehetnének. Ha tehát a hazai k+f szféra 
nagyságát a hazai tulajdonban lévő gazdaság méreteihez viszonyítjuk, akkor éppenséggel nem tekinthető 
kicsinek. Ha ehhez még azt a körülményt is hozzávesszük, hogy a viszonyítási alapként szolgáló fejlett 
Nyugat-európai országok kutatói létszáma nem csak a hazai, hanem az országaik által fejletlenebb régi-
ókba kitelepített leányvállalataik igényeit is ki kell szolgálják. 
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A helyzetértékelés joggal állapítja meg, hogy a globális vállalatok hazai leányvállalatai a k+f-re vonat-
kozó stratégiai döntésekre ma még viszonylag csekély hatással vannak. Ez a megfogalmazás azt sugall-
ja, mintha az volna várható, hogy a jövőben ez másként lesz. Sajnos erre vonatkozóan azonban semmi-
féle érv nem hangzik el, hogy mégis milyen okból engednék át az anyavállalatok a stratégiai jelentőségű 
döntéseiket a leányvállalataiknak.

Kétségtelen tény, hogy a hazai vállalatok többségének teljesítménye a k+f és az innováció terén jócskán 
elmarad a fejlettebb EU tagállamok vállalataitól. Érdemes azonban ennek okait is megvizsgálni annak 
érdekében, hogy ezen a helyzeten változtatni lehessen. Csak a valóban legfontosabb és alapvetőnek te-
kinthető problémákat van értelme számba venni, ugyanis a legtöbb részprobléma ezekre vezethető visz-
sza.

● A legnagyobb baj az, hogy nincs megfelelő méretű fizetőképes kereslet. Most a válság, a recesz-
szió, a gazdasági visszaesés tovább fokozza ezt.

Sajnos az emberek, köztük a politikai és gazdasági vezetők nagy része is elhitte, hogy a még ma 
is tomboló pénzügyi válságot nem lehet másként kezelni, mint ahogy ezt ma a világban, s nálunk 
is teszik. Az, hogy megszorításnak, átszervezésnek, pénzügyi konszolidációnak nevezzük-e ezt a 
válságkezelési lépéssorozatot, mindegy, a lényeg az, hogy nem a probléma gyökerére keresi és 
találja meg a megoldást. Meg kell jegyezni, hogy normális viszonyok esetén kereslet egyébként 
ott nem tud keletkezni, ahol nincs a csereértékre ajánlat. Kellő mértékű termelés hiányában ez 
jellemzi hazánkat.

Hiba lenne a vállalatoktól elvárni azt, hogy olyan tevékenységre készüljenek fel, amelyre nincs 
szükséglet a társadalom részéről.

● Ha a cégeknek sikerül is piacot találnia, jön a következő probléma, vagyis korántsem biztos, 
hogy a gazdasági esemény szerződésszerűen, normálisan lebonyolódik.

Ma még hiányoznak a jó szabályok, azok, amelyek az érintett feleket együttműködésre, értékelő-
állításra ösztönzik, s nem pedig érdekellentétet generálnak, egymás ellen fordítanak (pl. pályá-
zók és lebonyolítók, vállalatok és adóhatóság). 

 
● Az állami szabályozásnak nem csak az elvei, hanem a gyakorlata is szinte minden területen sok  

kívánni valót hagy maga után.

Az állami nagy rendszerek nem működnek megfelelően:
➢ Sok a felesleges előírás, hatóság, jogszabály (egy jogász sem képes mindet ismerni, amit 

a vállalkozásoknak be kellene tartani), az igazságszolgáltatás helyett ma már inkább szo-
kás jogszolgáltatásról beszélni, amely lassú és kiszámíthatatlan.

➢ A mai napig nincs megoldás a körbetartozás, a lánctartozás, rendezésére, pedig pl. a tu-
lajdonjog fenntartás intézményesítésével ez könnyen megvalósítható lenne. A szerződéses 
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fegyelem betartásával sem jár az állam jó példával elől, sőt a legtöbb fizetései késedelem 
ide vezethető vissza.

➢ Nem megfelelő szintű a munkaerő utánpótlás, mind a szakképzés, mind pedig a felsőfokú 
képzés színvonala alacsony.

➢ Nagyon magasak az adók, szinte ma már semmit nem érdemes Magyarországon előállíta-
ni. Ennek pedig az a prózai magyarázata, hogy minden termék árába számos típusú költ-
ség, így az adók, a monopol helyzetükkel visszaélő szolgáltatók árai, s más irracionális 
okokból felmerülő egyéb kiadások is beépülnek. Ez azonban már olyan ok következmé-
nye, amely az egyik legalapvetőbb problémára mutat rá.

● Nincs megfelelően megszervezve a magyar társadalom.

Az innovációs stratégiában több paradoxon is kibontásra kerül. Véleményünk szerint azonban 
sokkal  fontosabb  az  az  ellentmondás,  amely  röviden  és  sarkosan  a  következőképpen  fo-
galmazható meg:

Miért van az, hogy miközben rekord magasságokban van a munkanélküliség, a vállalkozások 
nagy része toporgásra van ítélve, vagyis óriási mennyiségű kihasználatlan kapacitás van az or-
szágban az egyik oldalon, aközben pedig egyre több ember egyre több jogos igénye nem nyer ki-
elégítést a másikon? Még rövidebben: A műszaki és technológiai fejlődés dacára miért nő a sze-
génység?

Az innovációs stratégiában éppen ezért nagyon jó azt olvasni, hogy az intelligens szakosodási stratégiák 
kidolgozása érdekében a kormányzat 2013-ban helyi szereplőkkel kívánja megvalósítani az egyeztetése-
ket.

Magyarországon nem csak a technológia igényes induló vállalkozások gazdasági környezete nagyon 
gyenge, hanem a teljes szabályozás ilyen, azaz valamennyi hazai vállalkozás számára kedvezőtlen. El-
méleti szinten a hazai adóoldali K+F kedvezményrendszer valóban ösztönző lehetne, a probléma azon-
ban az, hogy az adóhatósági gyakorlat ezt az elvileg kedvező helyzetet kedvezőtlenné teszi azáltal, hogy 
k+f kérdésekben mind maga, mind pedig más állami hivatali segítséggel gyakorlatilag lehetetlenné teszi 
ezen kedvezmények igénybevételét.

Kétségkívül nagy hiba az is, hogy az állam nem kíván k+f szakpolitikai kérdésekben stratégiai szintű 
feladatokat magára vállalni, ennek a területnek a nemzeti szintű koordinálását ellátni. Ugyanakkor vi-
szont személyes tapasztalatom, hogy ha ezt tudatos, vagy spontán akciók keretében valaki megpróbálja 
ellátni, akkor a bürokrácia azt is ellehetetleníti. 

Kétségtelen tény, hogy az adókedvezmények területén tapasztalt visszásságok a költséghatékonyságot 
rontják, de az innovációs járulék vonatkozásában való kijelentése előtt ezt számokkal célszerű lett volna 
igazolni. Nem tekinthető igazolásnak az, hogy az adóhatóság az adóalanyok mekkora hányadát marasz-
talta el ez ügyben. Egy szemléleletes példával illusztrálva: roppant nehéz lenne az akadémiai és az 
egyetemi kutatásokra közvetlenül juttatott állami pénzek esetében költséghatékonyságot kimutatni. Saj-
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nos az innovációs járulékkal való visszaélés nem eredményezett mást, mint csak alkalmazta azt az álta-
lános hazai gyakorlatot, amely minden más területen korábban is zajlott. Nagy tanulsága kellene legyen 
tehát ennek a dolognak is, hogy ha nagyon magas bármely területen a visszaélés aránya, akkor az a sza-
bályozás hibájának is tekinthető. Másrészt pedig az is nagyon fontos kérdés, hogy a költséghatékonysá-
got milyen módon és milyen paraméterek mentén mérjük. Nagyon nem lennék meglepve, ha a minden 
szempontból legális és államilag támogatott intézményes kutatásnál még az innovációs járulék esetében 
vélelmezettnél is alacsonyabb költséghatékonyságot mutatnának ki. Józan ésszel végiggondolva ugyanis 
még azokban az esetekben is, amikor nem kutatási, hanem szimpla gazdasági események finanszírozá-
sára fordítódtak a  k+f-hez kötődő adókedvezmények, akkor is  érhettek el  akkora eredményt,  mint 
amekkorát tudományos célra való fordításuk eredményezett volna a mai hazai körülmények között.

Nagyon egyet kell érteni azzal a helyzetértékeléssel, hogy a hazai közszféra van a leginkább lemara-
dásban az innováció lényegének és annak gazdasági-társadalmi hatásainak a megértésében. Ez annál 
is inkább elfogadhatatlan tény, mert a közszféra az állam közvetlen irányítása alatt áll, így lényegesen 
könnyebb volna az innováció beindítása és szabályozása, mint a közvetetten irányított  versenyszféra 
esetében.

A szellemi tulajdonvédelem kérdései valóban nagyon fontosak, azonban csak azután van értelme erről 
beszélni, ha a megvédésre érdemes szellemi értékek nagy tömegben létre is jöttek, illetve valóban tarta-
ni kell attól, hogy azokat eltulajdoníthatják.

Az állam a gazdaság fejlesztésének ösztönzése érdekében valóban a keretfeltételek biztosításával teheti a 
legtöbbet. Ez nem jelent mást, mint azt, hogy az állam által elvállalt, ily módon a közös adóforintokból 
finanszírozott tevékenységeket a jó gazda gondosságával a lehető legmagasabb színvonalon oldja meg. 
Sajnos a nagy rendszerek, mint az államigazgatás, az oktatásügy, az egészségügy, az igazságszolgálta-
tás, a honvédelem, stb. mindegyike ma Magyarországon kritikán aluli színvonalon működik.

Emellett  a  törvényhozás adta lehetőségek felhasználásával  kialakítja  a játékszabályokat és  az állami 
szervek működtetésével kikényszeríti azok maradéktalan betartását. Az államnak ugyanakkor élen kelle-
ne járnia ezen szabályok példaszerű betartásában. A jelen valóságát megnézve azt találjuk, hogy az ál-
lam minden területen lemaradásban van a saját feladatai tekintetében, ugyanakkor viszont folyamatosan 
a versenyszféra problematikus működésére mutogat, s az egyre növekvő adóelvonások sem elegendőek 
e rosszul szervezett nagyüzem fenntartásához.

A közbeszerzések innovatív tartalma ma minimális, sőt egyenesen hátrányosan kezeli az új megoldá-
sokat.

A tudásalkalmazás elősegítésére javasolt azon formációkkal, hogy „segítő szolgáltató irodák” létesülje-
nek, nem igazán tudok egyetérteni. Jussunk el oda, hogy aki tudja az csinálja, s ne az legyen a jellem-
ző, mint ma, hogy az ad tanácsot, aki maga sem tudja. Inkább azokat kell közvetlenül támogatni, akik 
csinálják, s nem pedig a támogatókat segíteni támogatással.
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A  nemzetközi vállalatok a tudást nem nekünk hozzák, sokkal inkább vinni szeretnék. Próbáljuk 
megérteni, hogy ezek a nemzetközi cégek nem karitatív szervezetként működnek.

Az anyagban is az a fajta, számomra máig érthetetlen szemlélet uralkodik, hogy a munkahely-teremtés 
valamifajta karitatív tevékenység, s aki másoknak dolgozhat, az örüljön annak, hogy foglalkoztatják. A 
mai magyar valóság pl. az építőiparban még azzal is kiegészül, hogy az emberek, alvállalkozók munká-
ja ellenértékét kifizetni sem szeretik, a szerződésekben erre garanciát sem vállalnak.

A Wagner törvény, vagyis hogy a gazdasági fejlettség növekedésével együtt jár az állami kiadások ará-
nyának a növekedése, ebben a leegyszerűsített formájában sem igaz, de a fordítottja még kevésbé az. 
Azaz az állami kiadások részarányának növelése, az újraelosztás mértékének a növekedése, nem a gaz-
dasági fejlődés ismertető jegye. Egy társadalom kultúrájától függ elsősorban az, hogy mi az amit az em-
berek állami feladatként, s mi az, amit saját kezükben tartva kívánnak megoldani.

Maximálisan egyet kell érteni azzal, hogy az adaptív innovatív megoldások területén gyorsításra van 
szükség. Ennek első állomása a jó megoldások oktatásban való megjelenése kellene legyen. Azt tapasz-
talom ugyanakkor, hogy az iskolarendszerben van az egyik legnagyobb ellenállás mindenfajta újítással 
szemben, pedig az új iránti fogékonyság elvileg itt kellene a legnagyobb legyen. Az iskolarendszer in-
novációra való fogadókészsége a közszféra többi területével azonosan alacsony szintű. A jelenleg zaj-
ló központosítás ezen a területen éppen ezért nagyon is hasznos tud lenni akkor, ha az ebben rejlő lehe-
tőségek kihasználása megtörténik. Éppen az informatika területén volna nagy szükség egy trendváltásra. 
Ennek tartalmi kérdéseit az informatikai stratégiánkban foglaltuk össze.

Javasoljuk, hogy ne csak a kiemelt, hanem mindenfajta támogatásért cserébe elvárások fogalma-
zódjanak meg. Ilyen formán aztán már ne is támogatásokról, hanem megrendelésekről beszél-
jünk.

A közszférabeli innovációk dinamizálását segítő területekkel egyetértek, de az élelmiszer termelést és 
feldolgozást első helyen venném be ide.

A 2014-2020 évekre előirányzott, Strukturális Alapok forrásai felhasználásának arányaiban változtatást 
javasolnék. Magasnak találom a k+f együttműködésre szánt 38%-nyi forrást, s ehhez képest is ala-
csonynak a 20%-kot az önálló vállalati KFI tevékenység valamennyi formájának a támogatására.

A KFI stratégia sikeres megvalósításának teendői között nem az utolsó, hanem az első helyre tettem 
volna az „innovációt, kreativitást fejlesztő közoktatást, tehetség gondozást, valamint a társadalmi szem-
lélet formálást”, s csak ezt követik, pontosabban ezt szolgálják azok a további területek, mint például a 
pályázati projektmenedzsment, vagy a szellemi tulajdonvédelem, vagy a különböző monitoringtechni-
kák.

Direct Line Kft.-  
2330 Dunaharaszti,-
Jedlik Ányos u. 14.   
email: info@dldh.hu

weblap: www.dldh.hu
Tel.: +36 (24) 492 111   -
Fax: +36 (24) 492 112   -



Horizontális szempontok

Az anyagban túl erős a gazdasági, pénzügyi szemlélet, hasonlóan minden más költségvetési vonzattal 
bíró tervezési lépéshez. Véleményem szerint hiba azt gondolni, hogy az innovációra fordítandó pénzek 
megtöbbszörözése automatikusan fejlődést fog eredményezni. A nemzetgazdasági tervezést már annyira 
áthatja ez a fajta szemlélet, hogy még a liberális közgazdászok is kifogásolják a pénzközpontúságot. A 
magam részéről mérnök lévén nem értem azt, hogy miért nem vagyunk képesek a pénz valódi szerepét 
érteni, s akként kezelni. Nem csak a kisemberek szintjén van óriási hiányosság a pénzügyi kultúránkkal, 
hanem a legmagasabb szintekig érvényes ez. Az elhúzódó válság fő oka is az, hogy pénzügyi manőve-
rekkel kívánják megoldani azt a problémát, aminek éppen az az oka, hogy túlságosan széles körben hit-
ték el az emberek, hogy értékteremtő munka nélkül, csupán pénzügyi manőverek segítségével meg lehet 
élni. A közgazdászok elhitették a világgal, hogy minden folyamat, dolog feltétele és végcélja is a pénz. 
Vagyis a pénz, folyamat, még több pénz relációban képesek csak a világot látni. A magam mérnöki 
szemlélete azonban a folyamat-pénz-folyamat sorrendet tételezi fel. Vagyis állítsunk elő valami értéket, 
amit ha valaki meg kíván venni, azaz pénzt ad érte, akkor mérettessék meg a pénz által, majd ezt a 
pénzt számunkra fontos javakra kiadva, máris következhet egy újabb folyamat, ami az életünk fontos 
része. A pénz ebben a logikai rendben csupán egy ideiglenes közbülső értékmérő, egy könyvelési tétel, 
amelyet a dolgok érdemének a mérésére használunk fel.

A „merjünk kicsik lenni” szemlélet több ponton is jól felismerhető az anyagban. Így például a magyar 
kis és középvállalkozások számára elérendő kívánatos út az, hogy legyünk a beszállítók. A magam ré-
széről ezzel nem tudok egyet érteni. A profit és az általa biztosított fejlődés lehetősége sokkal inkább 
a komplex gyártmányokban van, mint a forintra, fillérre kiszámolt alkatrészek beszállításában. A be-
szállítói pozíció szükségmegoldásnak jó, de stratégiai célkitűzésnek kishitűséget, feltétel nélküli önfel-
adást jelent. Például a korábbi anyag bevezetője még az első oldalán azt mondta, hogy „egyszerre van 
szükség kicsi vállalkozásokra és óriáscégekre”. Ezzel maximálisan egyet is lehet érteni, hiszen minden-
nek van optimuma. A szöveg így folytatódott: "az igazi nagy technológiai áttörések szinte kivétel nélkül 
kisvállalatokhoz kapcsolódnak. Mégis nélkülözhetetlenek azok a nagyvállalatok, amelyek képesek eze-
ket a felfedezéseket, fejlesztéseket – a méretgazdaságossági előnyöket kihasználva – tömegtermékké fej-
leszteni”. Itt van azonban az állam felelőssége abban, hogy a kisvállalat kényszerül-e eladni felfedezését 
még nyersanyag formában egy korábban szintén kisvállalatként induló nagynak, vagy a jelen körülmé-
nyek között esélye teremtődik arra, hogy ő is egyszer nagy lehessen.

A munka még csak most kezdődik

Az innovációs stratégia elkészült, az érdemi munka azonban még csak most következik. Az innovációs 
stratégia része a növekedési tervnek, ami pedig a gazdaságpolitikának az egyik fő prioritása.

Az ördög a részletekben van, így a stratégia szintről le kell jönni a hétköznapok valóságának a szintjére. 
A stratégiai céloktól el kell jutni a tervezésben egy működőképes rendszer kimunkálásáig, majd pedig a 
gyakorlatban való végrehajtást is mielőbb el kellene kezdeni.  A stratégiát és az az alapján kidolgo-
zandó terveket konkrét tartalommal kell megtölteni. Nagy hiba lenne azt gondolni, hogy a tervek 
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maguktól megvalósulnak pusztán az elhatározás megszületésétől. Sajnos a politika túl gyakran követi el 
ezt a hibát.

Az operatív programok kidolgozása során rendkívül fontos volna, hogy a rövid távú parciális érdekek 
oltárán nem áldozódjanak fel az ország hosszú távú érdekei, mint ahogy az elmúlt évtizedekben ez oly 
gyakran megtörtént.

Magyarországon a legnagyobb mértékű innovációra abban van szükség, hogy beindítsuk az érték-
termelő folyamatokat, mert ezek és csakis ezek képesek ugyanis valós és méltányolható emberi szük-
ségleteket kielégíteni. Nem valószínű, hogy néhány óriási jelentőségű találmány fogja az ország sorsát 
megváltoztatni. Ez a szemlélet a lottó főnyeremény megnyerésére alapozott életvitel lenne. 

Sajnos egy szocializmusnak nevezett, elvetélt történelmi kísérletet követően hazánkban ma nagyon so-
kan nem képesek észrevenni és megszervezni a munkát. Ezért számukra munkahelyeket kell létrehozni 
annak érdekében, hogy vezetői irányítással előállhassanak azok a javak, amelyekre ezeknek az embe-
reknek és családjaiknak közvetlenül, vagy cserealapként szüksége van. Itt kell azonban megjegyezni, 
hogy nem egyszerűen munkahelyeket kell létrehozni, hanem termelő tevékenységek sokaságát kellene 
beindítani. Magyarországon mára felborult egy kényes egyensúly. A magas fokú inaktivitásból szár-
maztatható problémákat tovább tetézi még az is, hogy az improduktív területek minden ésszerű határt 
túllépve mind a közszférában, mind pedig a versenyszférában  mára már a fejlődés gátjává váltak. 
Harcot kell tehát indítani azon íróasztal lovagrend ellen, amely ma miközben hatalmas állami forrásokat 
emészt fel, aközben pedig még torz érték- és érdekszemléletével számos ponton akadályozza a racioná-
lis működést.

Meg lehet persze tenni azt is, hogy ezt a munkahelyteremtő munkát külföldi befektetőkre bízzuk, de ak-
kor ne csodálkozzunk azon, ha nem az itt élők érdekei szerint fogják ezt szervezni, javadalmazni, a fej-
lesztésre és megszüntetésre vonatkozó döntéseiket meghozni. A munkaerő foglakoztatás ugyanis egy or-
szág számára nem egy kellemetlen kötelesség kellene legyen, hanem egy lehetőség az emberi munka 
hasznosítására, értékteremtésre. Igaz ez egyéni, céges és össztársadalmi szinten is, legfeljebb ezt még 
nem sikerült mindenkinek és maradéktalanul megértenie. A nyelvünk is nagyon beszédes ez ügyben. Mi 
keressük, s nem megszolgáljuk a pénzt, mi szabadságra megyünk a munkahelyről, mint a börtönből 
szabaduló fogoly.

Az érdekesség kedvéért meg kell jegyezni, hogy a Német Gazdasági Minisztérium megítélése szerint 
gazdaságuk azért vészelte át jól, s tartja magát ma is a világgazdasági válság közepette, mert a gyártás 
és szolgáltatás aránya nem borult fel olyan mértékben, mint a többi, ma súlyos gondokkal küzdő or-
szágban.

Ki kellene végre mondani, hogy Magyarországon egy olyan túlméretes improduktív szféra van, amelyet 
nálunk sokkal gazdagabb országok sem engedhetnek meg maguknak. Még azok sem, amelyek pedig a 
múltban megszerzett külföldi javak hasznosításával képesek a hazai termelésüket kiegészíteni. Nem egy 
olyan multinacionális vállalat működik hazánkban, amely nálunk nyereséges, odahaza pedig vesztesé-
ges, vagy sokkal kisebb mértékben nyereséges. A nálunk befektető országok vállalatai joggal tekintenek 
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sajátjukként a nálunk lévő leányvállalataikra. Az itt megtermelt nyereség, amit persze nem mindig nye-
reség formájában visznek el innen, mégiscsak az anyaországot gazdagítja. A politikusok többsége sze-
rint ugyanakkor a gazdaság egyenlő a költségvetéssel, s ezen az alapon ugyanolyan magyar vállalkozás-
nak tekintik a külföldi tulajdonban lévő cégeket is, mint a magyar vállalkozásokat, mert hogy ők is a 
magyar költségvetésbe fizetik be az adóikat. Ez az, ami óriási tévedés. Oda fizetik be, ahol kedvezőbb 
számunkra, s akkor döntenek úgy a vállalkozásokról, ahogy és amikor akarnak.

Az akadályok megszüntetése

Vajon hogyan szüntethetőek meg a felsorolt akadályok? Először is hasonlóképpen világosan meg kell 
fogalmazni a célokat, majd pedig az irányába mutató lépéseket kell megtervezni.

Ma legnagyobb probléma, hogy Magyarországon felborult egy kényes egyensúly. Irracionálisan nagy-
ra duzzadt az improduktív szféra, a termelő szféra rendkívül alacsony súlyt képvisel, és órási terheket 
cipel. De miután ezeket a terheket nem bírja el, s miután számos eszközzel tiltakozik ezek ellen a ter-
hek ellen, az ország folyamatosan csúszik a lejtőn lefelé.

A félreértések elkerülése végett tisztáznunk kell, hogy az improduktív szféra nem azonos a közszférá-
val, ugyanis a közszféra több területe nagyon is produktív tevékenységet végez, s a versenyszférában is 
számos improduktív terület található hazánkban. Tipikusan ilyenek a parkoló társaságok, az őrző-védő 
cégek. Elképesztően sokan vannak ma Magyarországon, akik életerős emberként biztonsági őrként dol-
goznak. Jellemző adat, hogy a kötelező kamarai tagság időszakában 132 ezer főt regisztráltak. De ha 
valaki például a közterületeket hasznosító parkoló társaságok társadalmi hasznát elkezdené vizsgálni, 
rendkívül hamar rájöhetne a helyzet abszurd voltára. Gyakorlatilag 9 990 ezer ember kénytelen asszisz-
tálni ahhoz, hogy kb. 10 ezer ember megélhessen abból, hogy a köz tulajdonát bérbe adja annak a köz-
nek, aki a tulajdonosa is egyben a parkoló helyeknek. Ha ez a 10 ezer ember otthon maradna, s nem 
csinálna semmit, máris mindenki jobban járna, s vélhetően az autósok is szívesebben fizetnék ki áta-
lányban a parkolási hozzájárulást. Ha azonban ez a tízezer ember társadalmi szempontból hasznos mun-
kát kívánna végezni, akkor a fényképező gép és csekkfüzet helyett vegyen a kezébe seprűt, kapát, ka-
szát, s tegye rendbe közterületeinket. A parlagfű mentesítéstől kezdve egy sor feladaton át bőven akad-
na hasznos munka is a számukra.

Roppant tanulságosak azok a számok, amelyek a magyarországi munkaképes korú lakosságának a fog-
lalkoztatottság szerinti megoszlását mutatja. 

A foglalkoztatottsággal kapcsolatos problémát csak tetézi, hogy a  termelő szféra túl nagy része van 
külföldi tulajdonban. A protekcionizmus külföldön kiválóan működik, míg hazánkban éppen ellenke-
zőleg, egy antiprotekcionizmus tapasztalható, aminek megint csak messzire vezető okai vannak. Nem 
utolsó sorban a korrupció, amiről szintén nem volna felesleges szót ejteni.

A vázolt problémák önmagukban igen nagy bajnak tekinthetők, de még ennél is elborzasztóbb tény, 
hogy felelős embereknél is hiányzik ezeknek a tényeknek és összefüggéseknek a felismerése és elisme-
rése, így még inkább hiányzik az akarat és a szándék is a változtatásra.
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Vegyük észre, hogy a költségvetés nem azonos a magyar gazdasággal. Kétségtelenül igaz, hogy arány-
talanul nagy részarányát adja, s a gazdasági elit véleményformálóinak túlnyomó többsége ennek a túl-
méretes költségvetésnek az emlőin lóg, ez a helyzete határozza meg a nézőpontját is. Ez rövidtávon 
ugyan előnyös a számára, de hosszútávon a gazdaság tönkremeneteléhez vezet, s ez a hosszabb táv már 
itt van, ugyanis az elmúlt évtizedekben elkövetett hibák következményei már a jelen valóságában okoz-
nak súlyos zavarokat.

Az innováció területére visszatérve, a hazai KKV-k legnagyobb problémája – mint ahogy az anyagban 
is szerepel – valóban az, hogy csekély a KFI iránti kereslet hazánkban. Ezek után felróni nekik azt, 
hogy nem kellően felkészültek egy nem létező piac kiszolgálására, enyhén szólva a piaci mechanizmu-
sok nem ismerése. Nincs az a vállalkozás, amely infrastruktúrát, személyzetet áldoz olyan piac kiszol-
gálására, amely nem is létezik. Éppen ebben van az egyik legnagyobb vásárló erőt képviselő állam fele-
lőssége. A közbeszerzések mai gyakorlatánál fényesebb bizonyíték nem is kell ennek igazolására. 

Óriási probléma tehát, hogy a mai magyar társadalom nincs megfelelően megszervezve. S ráadásul 
elhittünk egy sor közgazdasági dogmát, nyilvánvaló ostobaságot.

Túl gyakran hallani érvelésként azt, hogy erre, vagy arra a nagyon fontos dologra nincsen pénzünk. Ez-
zel szemben az igazság az, hogy az embernek általában arra van ideje és pénze, amit fontosnak tart. 
Miután számos értelmetlen és pazarló dologra van forrás, így ez a hivatkozási alap elfogadhatatlan. 
Másrészt  az innovatív megoldások alkalmazása nem viszi, hanem inkább hozza a pénzt, akár már 
rövid távon is. Az új innovatív megoldásokkal tehát inkább javítani lehetne a költségvetés pozícióit. 

Egyszerű gondolatkísérlettel igazolható, hogy nem a pénz mennyisége okozza a problémát, hanem a 
mögüle hiányzó értékek. A pénz forgási sebességét egy huszárvágással a duplájára lehetne és kellene is 
növelni. Így például maximálni kellene a fizetési határidőket a jelenlegi fele szintjén, a béreket is havi 
rendszeresség helyett kéthetente is ki lehetne fizetni. Ettől még nem növekedne meg automatikusan a 
duplájára a nemzetgazdaság teljesítménye. A haszon legfeljebb abban jelenne meg, hogy a kötelező 
gyorsaság egy sor visszaélési lehetőséget megszüntetne. 

Az akadályok eltávolításának tehát az első lépése ezek megnevezése. A jó probléma feltárás és ok-oko-
zati összefüggések felállítása már fél sikernek tekinthető. A második lépés pedig az, hogy minden vélt, 
vagy valós érdeksérelem ellenére az akadályokat az útból el kell távolítani. A stratégia alkotás és az azt 
követő részletes tervezés feladata tehát egyrészt az akadályok lebontása, másrészt pedig azon új utak 
felépítése, amelyeken még gyorsabban haladhat az ország egészének a fejlődése.
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Mit teszünk mi a magunk szintjén? Hogyan kívánjuk tartalommal megtölteni a stratégiát? Elsők között 
szeretnénk tagja lenni annak a 30 nagyobb kutatási és technológiai fejlesztési műhelynek, amely belép 
„világelitbe”. Ennek érdekében már 3 éve elkezdtük szervezni azokat a konferenciákat, amelyek célja 
az innovációt akadályozó jelenségek, problémák feltárása volt. Ez évben már inkább azzal foglalko-
zunk, milyen konkrét lépéseket lehetne tenni az innováció feltételeinek a javítására. Három ilyen terüle-
tet határoztunk meg:

Az első az útban álló akadályok leküzdése. A 2013. év tavaszára tervezett konferencia célja már nem 
a diagnózis felállítása, az innovációt akadályozó körülmények felsorolása és ostorozása lesz, hanem 
olyan konkrét lépések felvázolása, amelyek megoldásokat, módszereket kínálnak az innováció és a se-
gítségével megvalósuló gazdasági fejlődés beindítására és felgyorsítására. Ennek jegyében első lépésben 
harcot indítottunk a mára már túlméretesre duzzadt „íróasztal lovagrend” ellen, amely számos hadállást 
elfoglalt, s látszattevékenységével értékelőállítás nélkül fogyasztja az ország egyre zsugorodó javait. 
Egy óriási improduktív szféra foglakozik ebben az országban álproblémákkal és ezekre próbál álmegol-
dásokat találni. Ezzel azonban nem csupán haszontalan dolgot művel, hanem még az értékelőállító fo-
lyamatokat is számos ponton akadályozza. A magyarországi értelmiség szűklátókörűsége ebben a tény-
ben érhető leginkább jól tetten.

A második az innovációra történő felkészítés, ezen belül is a felsőfokú képzés gyakorlati orientáció-
jának javítása. Ebben erős szövetségeseink a külföldi kamarák is, ugyanis ők is jobban képzett munka-
erő fogadásában volnának érdekeltek. Úgy tűnik, hogy a felsőoktatási intézmények sem zárkóznak el az 
ésszerű, a maguk lehetőségeit tágító jó megoldások elől. Szeretnénk a laboratóriumi gyakorlatok, ter-
melési gyakorlatok rendszerét úgy megreformálni, hogy bevonjuk azokat az iparvállalatokat, akik a 
megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkeznek. A hallgatók így valós környezetben, autentikus 
szakemberektől magas színvonalon ismerkedhetnek új technikával és technológiával. Ezek a nem csak 
képzési célokat szolgáló termelő bázisok egyben nagy szolgálatot tehetnének a középiskolások számára 
a pályaorientáció segítésében is. Több éve dolgozunk együtt ez ügyben a BME, a miskolci és a gödöllői 
műszaki egyetemmel. A BME termék és technológia tervezői kihelyezett laboratóriuma is vagyunk.

A harmadik pedig az innovációs láncban tapasztalható szakadások megszüntetése, a lyukak befolto-
zása. Ennek az egyik legfontosabb eleme az, amit például a CERN-el való együttműködés keretében is 
teszünk, vagyis háttér kísérleti gyártó bázis vagyunk, ahol egy jól felkészült mérnökgárda és gyártói 
infrastruktúra áll a kutatók rendelkezésére. Ugyanezt szeretnénk az MTA részére felajánlani, s együtt-
működési megállapodást kötni. Ez ügyben előzetes tárgyalásokat kezdeményeztünk.

Emellett természetesen házon belül is több saját k+f és kísérleti fejlesztési projekt zajlik, amelyek ered-
ményei sorban jelennek meg levédendő termékekben, vagy leutánozhatatlan műszaki megoldásokban. 
Ezek közül kiemelkedik a HaXSoN névre keresztelt informatikai fejlesztésünk, amelyet mára már eljut-
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tattuk a fejlettség azon szintjére, hogy kísérletet tehessünk annak az oktatási-, a közigazgatási- és a ver-
senyszférában történő bevezetésére.

Dunaharaszti, 2013. január 28.

dr. Reith János
ügyvezető

Mellékletek:
Ars poetica a K+f tevékenységről :
(http://www.dldh.hu/wp-content/uploads/2012/04/NAV_GYIK.pdf)
Informatikai stratégia:
 (http://www.dldh.hu/wp-content/uploads/2012/09/informatikai_strategia.pdf)
Gyakorlatorientált felsőfokú képzés stratégiája
Kidolgozás alatt, napokon belül elkészül
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