
Kérdőív az Innovációs Tanácsadó Testület Tagjai részére
(elküldve: 2012. május 24-én)

1. Ön milyen kutatás-fejlesztési, illetve innovációs célkitűzéseket fogalmazna meg a gazdaságirá-
nyítók számára? Számszerű vállalásokat is tud melléjük rendelni? Kérjük, adja meg a 3-4 legfon-
tosabbnak gondolt célkitűzést!

Az innovációnak ma Magyarországon számos feltétele hiányzik, több olyan mechanizmus fékezi, ame-
lyeket sürgősen ki kellene iktatni. Az innováció nem néhány önjelölt,vagy valódi tehetség ügye kellene 
legyen, hanem az egész magyar társadalmat átható szellemiséggé kellene váljon. Az elmúlt évek inno-
vációpolitikai célkitűzései erre kifejezetten alkalmatlanok voltak, a megvalósulási gyakorlata pedig 
egyenesen kontraproduktívnak bizonyult.

1. Az első és legfontosabb az oktatás tartalmi megújítása kellene legyen, amelyben sokkal nagyobb 
szerepet kellene kapjon az egyre bonyolultabbá váló világunkban való eligazodás és megfelelés képessé-
ge. Ezen a területen még nem is kellene többletforrásokat biztosítani, csupán a meglévőket a minőségi 
és problémamegoldó szemléletű oktatás szolgálatába állítani, a jelenlegi túlméretes és túlbürokratizált 
rendszer helyett. (lásd bővebben: http://www.dldh.hu/az-innovacio-es-kepzes-kapcsolata)

A fizetésszabályozással és a szakmai követelmények újrafogalmazásával el lehetne érni, hogy kevesebb 
számú, de jobb felkészültségű szakember maradjon a tanítói és tanári pályán. A felsőoktatásban is mind 
az oktatói, mind pedig a hallgatói oldalon minőségi javulást kellene megcélozni. Az oktatók jelentős há-
nyada olyan tárgyakat taníthat az egyetemeinken, amelyhez kapcsolódó szakmában soha semmiféle gya-
korlatot nem szerzett. A hallgatói oldalon pedig azt kellene megakadályozni, hogy a normál képzési időt 
messze meghaladó ideig tanulhassanak és szinte tetszőleges számú megismételt vizsgával szerezhesse-
nek diplomát.

Az iskolai képzésben a munkára való felkészülés nagyobb hangsúlyt kellene kapjon, s ebben a felkészítő 
munkában a későbbi munkahelyeknek a képzés előrehaladtával egyre nagyobb szerep kellene jusson. 
Ma Magyarországon számos fiatal úgy végzi a középiskolát, s kerül a pályaválasztás elé, hogy életében 
nem járt olyan munkahelyen, ahol az általa választani óhajtott szakmát gyakorolják. Egyrészt forrásokat 
kellene biztosítani arra, hogy a tanulók minél több munkahelyen megfordulhassanak, másrészt fel kelle-
ne oldani azokat a nagyon merev foglalkoztatással összefüggő adószabályokat, amelyek ma a diákok 
munkatapasztalat szerzését akadályozza. Korántsem biztos, hogy az adóbevételeket a diákmunkán meg-
szerezhető befizetésekből kellene várni.

2. A második legfontosabb elem az innováció valós és kézzelfogható céljainak a megfogalmazása, a 
teljes innovációs lánc szakadásmentes rendszerének a szorgalmazása, sőt megkövetelése, a jelenlegi 
parciális érdekeket szolgáló részcélok elfogadása helyett. Ez azt jelenti tehát, hogy az innováció egyik 
jellemző formáját jelentő kutató-fejlesztő munka nem fejeződik be a tanulmány, a szakcikk, vagy éppen 
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a szabadalom megszületésével, hanem a fejlesztői munka nagyobb költségekkel járó része még csak az-
után következik. Sajnálatos tapasztalat, hogy Magyarországon a k+f munka lezárását követő munkafá-
zisokban akadnak el többnyire a projektek. Ez a sajnálatos tény a fő oka annak, hogy az addig befekte-
tett energiák gyakran nem térülnek meg, s így a kutatás-fejlesztés folyamatosan támogatásra szorul, 
noha a legjobb befektetésként aposztrofálják egyetemi és akadémiai berkekben. Ezzel összefüggésben 
komoly szemléletbeli probléma az is, hogy csak a világrengető újdonságnak tekinthető k+f tevékenysé-
get, annak is jobbára az alapkutatás szintű változatát fogadják el mind az adóhatóságnál, mind pedig a k
+f más felkent apostolai. Noha a világ nálunk fejlettebb részén nem csupán sokkal többet fordítanak in-
novációra, hanem annak értelmezésében is a modern, s nem a XIX. századi tudomány felfogást tekintik 
irányadónak. (lásd bővebben: http://www.dldh.hu/a-tudomany-szerepe-napjainkban)

Közismert sajnálatos tény, hogy ma Magyarországon a kutatás-fejlesztés non-profitnak tekintett, gyak-
ran valóban csak l`art pour l`art tevékenység. Az egyetemi és akadémiai szféra gyakorta panaszkodik 
arra, hogy a hazai gazdaság nem fogadókész a fejlesztési eredményeik befogadására. A valóság sok 
esetben ezzel szemben az, hogy teljességgel hiányoznak ezek a hasznosításra váró eredmények, vagy 
közvetlenül nem is alkalmasak a bevezetésére. Azon kevés számú esetben, amikor az eredmény alkal-
mas volna a hasznosításra, még mindig ezer oka lehet annak, hogy felek nem találnak egymásra, vagy 
nem tudnak a hasznosítás részleteiben megegyezni.

Kijelenthetjük, hogy nagy valószínűséggel nem néhány zseni fogja az ország egészének a gazdaságát a 
világra szóló találmányával talpra állítani. Mindenkinek a maga területén kellene valamit tennie azért a 
megújulásért, amire pedig a mindennapokban oly sokan vágynak, csak éppen keveset tesznek érte. Az 
innovációra fordítandó energiákat meg kellene többszörözni. Erre a világ fejlettebb részén vannak köve-
tendő példaként jó adatok, ezeket kellene idehaza is megcélozni, ha már az életszínvonalat illetően is fel 
szeretnénk zárkózni. Ezzel párhuzamosan pedig meg kell szüntetni azokat a bizonytalanságokat, ame-
lyek a valódi megújulást akadályozzák. Egyértelmű és világos megfogalmazású törvényekre, ezzel össz-
hangban lévő gyakorlatra van szükség.

3. Az állam egyes alrendszerei között a végig nem gondolt törvényi szabályozások olyan érdekellenté-
teket képesek generálni, amelyek sokszor a legnemesebb szándékot is ellehetetlenítik. Kiváló példa erre 
az innovációs törvény eredetileg megfogalmazott célja és annak utólagos alkalmazása. Komoly összegek 
költődtek el egyfelől érdemi k+f munka nélkül elkészített alibi tanulmányokra. Ugyanakkor a korábbi 
NKTH (ma NIH) és az APEH (ma NAV) a rövid távú érdekei alapján messze nem abban volt, és ma 
sem abban érdekelt, hogy valódi innováció valósuljon meg az adóalanyok minél szélesebb körénél, ha-
nem sokkal inkább abban, hogy minél több adóforint beszedése történhessen meg. A beközpontosított 
pénzek felhasználására pedig az újraelosztás jól ismert pazarló mechanizmusainak keretében kerül sor. 
Számos más hasonló szabályozás és szokásjogra visszavezethető gyakorlat van érvényben, amely a va-
lódi innovációt akadályozza, s nem elősegíti.

4. Az állam, mint az ország legnagyobb megrendelője, nagyon sokat tehetne annak érdekében, hogy a 
valóban innovatív termékeket és technológiákat szerezze be a közös adóforintokból. A jelenlegi közbe-
szerzési gyakorlat azonban messze nem ebbe az irányba mutat, sokkal inkább az ezzel ellentétes folya-
matokat erősíti. Az innovatív közbeszerzés intézménye nagyon egyszerűen megteremthető volna azon a 
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módon, hogy az ajánlatok értékelésekor az innovatív tartalmat, az újszerűséget mintegy 5%-os mérték-
ben figyelembe kellene venni.

2. Amennyiben megfelelő kormányzati hatáskörrel és felelősséggel rendelkezne, Ön milyen intéz-
kedéseket sürgetne a KFI szakterületen? Kérjük, adja meg a 3-4 legfontosabbnak gondolt intézke-
dést! Ha van tudomása viszonylag könnyen adaptálható nemzetközi jó gyakorlatról, kérjük, írja 
meg nekünk.

A vállalkozások, a KFI szféra és az oktatás jelenleg egymástól elszigetelten működik, miközben éppen 
ellenkezőleg, az  együttműködést elősegítő formák ösztönzése volna kívánatos. Így például mind a 
szakképzés, mind pedig a szakmai gyakorlatszerzés területén óriási tartalékok vannak. Ma az iskolák a 
saját műhelyek létrehozásában, s nem a termelő vállalkozásokkal való együttműködésben érdekeltek. 
Ennek következtében a tanműhelyek és laboratóriumok többségében „steril” körülmények között mo-
dellszintű gyakorlati oktatás folyik. Az itt található berendezések többnyire elavultak. A modern és na-
gyon drága berendezések egyaránt megtalálhatók, azonban gyakran nagyon alacsony kihasználtsággal 
működnek. Éppen ezért volna ésszerű, ha a gyakorlati képzésbe a versenyszféra arra mind a személyi, 
mind pedig a tárgyi feltételekkel rendelkező szereplői bekapcsolódhatnának.

Az újraelosztást megtestesítő pályázatoknál sokkal hatékonyabbak az adókedvezmények azon formái, 
amelyek országos érdekeket szolgáló valóságos fejlesztésekhez kapcsolódnak. Az innovációs járulék 
helyben való felhasználásának forszírozása mellet célszerű volna sokkal jelentősebb társasági adó és 
ÁFA kedvezményekkel az innovációt elősegíteni. Az innovációs járulék korábban volt formáját azonban 
csak abban az esetben szabad visszaállítani, ha az akkreditáció intézménye minden érintett számára kel-
lő garanciákat tartalmaz. A jövőben egyetlen adóalanynak sem szabad hátránya keletkezzék abból, hogy 
a jogszabályok egzakt definíciója ellenére az adóhatóság utólag másként ítéli meg a k+f mibenlétét. 
Sajnos annyi negatív tapasztatlatot szereztünk az elmúlt évben, hogy célszerűnek láttuk a K+F munká-
val  kapcsolatos  céges  „ars  poetica”  megfogalmazását  a  honlapunkon  elérhetővé  tenni,  ez  a 
http://www.dldh.hu/cegunkrol/letoltheto-anyagok/innovacio/tajekoztatok linken található.

A társasági adókedvezmény azon vállalkozások számára jelentene ösztönző erőt, amelyek nyereségüket 
szívesen forgatnák vissza innovatív fejlesztésekbe. Az ÁFA kedvezmények pedig a valóban újszerű ter-
mékek piacon való gyors elterjedését, s ezzel a mögötte található fejlesztői, gyártói és forgalmazói piac 
megerősödését eredményezhetnék. Az ÁFA kedvezmény a valóban új, nemzetgazdasági szempontból is 
fontos termékek esetében többnyire nem okozna ÁFA bevétel csökkenést. A tárgyi adómentesség révén 
20%-ot meghaladó mértékű ármérséklés már jelentős vonzerőt tud jelenteni a végfelhasználók számára. 

A gazdaság egészével megegyezően az innováció területén is a feje tetejéről a talpára kellene állítani a 
rendszert. Nem a jelenlegi gyakorlatot követve kellene az adóforintokból a KFI szektort közvetlenül és 
közvetett  eszközökkel támogatni,  gyakorlatilag eredmények elvárása nélkül.  Ma puha elvárás velük 
szemben, hogy kutassanak, fejlesszenek bármit, aminek jó esetben megkeletkező eredményét próbálják 
meg maguk a hazai vagy külföldi piacon eladni. Amennyiben ez nem sikerül, akkor annak sincs különö-
sebb következménye.
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A hazai vállalkozások többsége a rossz gazdasági környezet, a magas elvonások következtében alacsony 
hatékonysággal működik. Sajnálatos módon ezen sokan nem képesek és nem is akarnak változtatni, 
ugyanis a folytonosan változó gazdasági szabályozás miatt rendkívül kevés garancia van arra, hogy a te-
temes munkaráfordítás és forrásbevonás révén az elvégzett fejlesztéseknek meg is lesz az eredménye. 

Sokkal inkább arra kellene törekedni, hogy KFI szféra a hasznosításban érdekelt termelő vállalkozások-
kal közösen nagyon is valódi k+f igényeknek és szükségleteknek megfelelő feladatokon dolgozhasson. 
Minden piaci és nem piaci szereplőnek az innovációs láncban nem a helye változna meg ezáltal, hanem 
kialakulna közöttük egy egészséges és koordinált munkamegosztás, s így a fejlesztések valóban egymás-
ra épülő folyamatok révén valósulhatnának meg. 

A közbeszerzéseknél az ajánlatok értékelésében az árak mellett jelenjen meg az újdonságérték és a ha-
zai értékteremtés szempontja. Ma a közbeszerzés szinte kizárólag a legkedvezőbb beszerzési árra kon-
centrál. Korántsem biztos azonban, hogy a legkedvezőbb beszerzési ár egyben a leggazdaságosabb meg-
oldás is. A külföldről vásárolt termék ára még ha első ránézésre esetleg olcsóbb is, de a hazai előállítók 
által befizetett adók következtében nemzetgazdasági szinten már vélhetően a drágább megoldás. A köz-
beszerzéseknél alkalmazott parciális szempontok miatt a beszállítók által korábban befizetett adók és 
minden más jól számszerűsíthető járulékos következmény (pl. a foglalkoztatás javulása) összefüggése 
ma fel sem merül. Valószínűsíthető, hogy minden hazai előállítású termék esetében a gyártás korábbi 
fázisaiban jelentős összegű adókat fizettek be, amelyeket az értékeléseknél érdemes volna figyelembe 
venni. Itt kell megjegyezzem, hogy miután az adók értelemszerűen beépülnek a termékek árába, így 
sokszor éppen a hazai magasabb adómérték a versenyképesség korlátja. Sok fejlett ország jól ismeri és 
használja is ki a maga javára export esetén ennek a ténynek a következményeit.

3. Kívánatosnak tartja-e, hogy a nemzeti KFI stratégia jelöljön ki egyértelmű ágazati-technológiai-
tudományterületi fejlesztési prioritásokat? Ha igen, mely prioritások mellett érvelne, és mire ala-
pozná az érveit?

A KFI stratégiának ki kellene jelölnie azokat a prioritásokat, amelyeket az országban követni volna cél-
szerű. Nem racionális dolog spontán folyamatok eredményétől azt várni, hogy majd pontosan azokat az 
értékeket fogják előállítani, amelyekre ma hazánkban a legnagyobb szükség van. Természetesen a spon-
taneitás szabadságát is fenn kell tartani, de emellett meg kell határozni az ország adottságait kihasználó, 
a fejlődés céljait szolgáló k+f feladatokat.

Az adottságok leltárba vétele azt kívánná, hogy egy átfogó kép álljon rendelkezésre hazánk valódi és 
hasznosítható k+f eredményeiről. Az elmúlt években erre sajnos vajmi kevés lépés történt. Ma a k+f 
tevékenység eredményességének mérése jellemzően nem a hasznosíthatóság követelményének a figye-
lembe vételével történik, hanem többnyire tanulmányok és szakcikkek írásában merül ki. Ezekben a tar-
talom sajnálatos módon csupán annyiban jut szerephez, hogy mennyire lelhető fel benne a plágium gya-
núja. Az utóbbi hónapok idevonatkozó botrányai és botrányosan alacsony színvonalú vitái csak rávilágí-
tottak erre az abszurd helyzetre, de a megoldást illetően semmivel sem vittek előrébb. 
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A prioritások meghatározásánál tehát az ország meglévő adottságait és kívánatos fejlesztési irányait kell 
fő szempontnak tekinteni. Ennek megfelelően az alábbi területek kellene jelentsék a fő prioritásokat:

Mezőgazdasági termelés és élelmiszer feldolgozással kapcsolatos kutatások. Talán nem kell különöseb-
ben indokolni, hiszen hazánk mezőgazdasága és az erre ráépülő élelmiszer gazdaság óriási tartalékokat 
rejt, amelyeket eddig egyáltalán nem használt ki jól az ország. A parlagon heverő földek hasznosítása 
után még mindig maradnak tartalékok. A mezőgazdaság tipikusan az a terület, ahol a művelési mód 
megválasztásával ugyanazon termő területen gazdaságosan végezhető kis létszámmal nagyüzemi terme-
lés, de akár nagy számú munkaerővel folytatható kézi munka igényes növénytermesztés is. A ma állás 
nélkül lévő alacsony képzettségű munkaerő felkészültsége is könnyen és gyorsan hozzá igazítható a me-
zőgazdasági termelés követelményeihez.

Az  alternatív energia termelés prioritásként való kezelését az indokolja, hogy miközben hazánk vi-
szonylag jó adottságokkal rendelkezik (földhő, napsütés, biomassza), aközben elfogadhatatlanul nagy a 
függőségünk, a jövedelem egyre nagyobb hányadát fizetjük ki az energiára.

A gyógyszeripar területén meglévő előnyünk nem csak a gyógyszergyártás, hanem a kapcsolódó egész-
ségipar területén is jó lehetőségeket kínál , amivel a jövőben sokkal okosabban kellene éljünk. Meg kell 
találni azokat a részterületeket, ahol a k+f munka profitja valóban idehaza képződhet meg.

Az informatikai tárgyú fejlesztéseken dolgozók a világban mindenütt szinte azonos eséllyel rendelkez-
nek, így itt is kiváló lehetőségeink volnának a mielőbbi felzárkózásra és a nemzetközi munkamegosztás-
ban való részvételre. Ennek a felzárkózásnak a hazai termelés többi szektora is az előnyét élvezné, 
ugyanis az informatika valamilyen formában mindenütt jelen van, fejlettségi szintje közvetlen befolyás-
sal van az adott terület eredményességére.

A fentiek mellett számos olyan spontán kutatási terület fog megjelenni, amelyek a fő prioritásokat szol-
gáló módon fognak megrendelésekhez jutni. 

4. Ön hogyan képzelné el a régiók tudományos, technológiai, illetve innovációs szempontú felzár-
kóztatását? Milyen intézkedéseket sürgetne a régiók érdekében? Ön szerint Közép-Magyarország 
esetében mi a teendő - tekintettel arra, hogy a 2014-20 közötti költségvetési periódusban várható-
an az EU-s társfinanszírozás feltételeinek lényeges nehezülésével kell szembenéznünk?

Nem célja, hanem eszköze kell legyen az innováció az egyes régiók felzárkózásának. Amennyiben 
az ország bármely régiójában elindulnának az innovációs folyamatok, azok értelemszerűen nem állná-
nak meg az egyes régiók határain. Meggyőződésem, hogy a régiókat nem a relatíve erősebbektől elvont 
forrásokból származó támogatásokkal kell felhozni a többiek szintjére, mert annak általában és törvény-
szerűen a fejlettebbek lesüllyedése lesz a következménye, mint ahogy azt annyiszor meg is figyelhettük. 
A fejletteket és a fejlődni képeseket kell segíteni abban, hogy jó példaként szolgáljanak a lemaradottak 
számára és különböző megrendelésekkel hozzák lendületbe a felzárkózni akarókat.
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A hazai, az EU-s és más forrásokra történő intézményesített koldulás helyett az értékelőállításra kellene 
a jövőben az innováció területén is összpontosítani. A kevés forrásból is lehet okosan gazdálkodva cso-
dákat művelni, ugyanakkor nincs az a pénz, amely elegendő volna egy rosszul megtervezett és megszer-
vezett k+f munkára. Ma sokkal nagyobb veszteség származik az innováció ellenes hazai folyamatok-
ból, mint amennyi pénz valaha is be tud érkezni az országba támogatás címén.

Meggyőződésem, hogy nem a pénz hiánya okozza ma a legnagyobb gondot sem Magyarországon, sem 
Európában. A világ leggazdagabb országai Európában vannak. A meglévő pénzek, a rendelkezésre álló 
források egyszerűen rosszul kerülnek felhasználásra. Az innováció alacsony szintjéért tehát más ténye-
zők felelősek. Mint azt első pontban feltett kérdésre adott válaszomban jeleztem, ma Magyarországon 
számos irracionális folyamat akadályozza az innovációt. Ezek a folyamatok részben a szimpla tudat-
lanságra, részben a sok területen tomboló dilettantizmusra, részben pedig az „elitünk” egy jól meghatá-
rozható körének a kicsinyes és rövid távú érdekekei érvényre jutására vezethető vissza.

5. Magyarország hogyan, milyen módokon kapcsolódhat előnyösen a nemzetközi KFI vérkeringés-
be?

Magyarország akkor kapcsolódhat be előnyösen a nemzetközi KFI vérkeringésbe, ha elsősorban idehaza 
hoz létre olyan értéket, amelyre külföld felfigyelhet. Ma sajnos inkább az esélyegyenlőségi pontok el-
nyerése érdekében vesznek be bennünket nemzetközi k+f projektekbe, mert az elmaradott országok kö-
zött tartanak számon minket. A legelső dolog tehát az kellene legyen, hogy idehaza hozunk létre olyan 
érdemi munkák elvégzésére alkalmas k+f szektort, amely a hazai gazdaságot szolgáló módon képes je-
lentős eredményeket elérni, s csak ezt követően, egyenrangú partnerként jelenkezünk be a nemzetközi 
munkamegosztásba. Egészen más pozíciókat nyerhetünk el egy erős hazai KFI szektor megléte esetén, 
mint amikor mindig és mindenben a segítségre szoruló szegény rokon szerepébe helyezzük magunkat.

Az egyetemi és akadémiai szférának el kellene fogadnia azt, hogy a sok tekintetben valóban fejletlenebb 
hazai viszonyok megváltoztatására vonatkozó mindenfajta tudományos igényű lépés nem a tudományos-
ság feladása, egy alacsonyabb szintre való lesüllyedés, hanem valós problémák valós eszközökkel való 
megoldásához történő fontos hozzájárulás. 

6. Mi az az egyetlen, legfontosabb gondolat, javaslat, amit mindenképpen üdvözölne a KFI straté-
giában?

A hazai k+f stratégia legfontosabb eleme az volna, hogy az innovációs lánc szakadásmentes megva-
lósulását irányozza elő minden KFI projektre vonatkozóan. Ma a parciális érdekek miatt számos terüle-
ten többnyire semmire sem használható, fiktív eredmények jönnek létre. Ideális esetben azonban az in-
novatív ötlet felmerülésének helyétől függetlenül végig kell mennie a termékfejlesztésnek azon az úton, 
amely a célirányos kutatás-fejlesztést követően a gyártás, a forgalmazás, az üzemeltetés tapasztalatait és 
követelményeit képes szinte az első pillanattól kezdve megjeleníteni. Az új termékek fejlesztését és be-
vezetését az állam különböző adókedvezmények rendszerével segíthetné elő. 
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Az állami pénzekből fenntartott kutatóintézetek és az egyetemek oktatói és hallgatói gárdája egy óriási 
szellemi kapacitás, amely ma a rossz szabályozás következtében rendkívül alacsony hatékonysággal tud 
a gazdaság számára bármit is tovább adni. A magyar társadalom, ezen belül a hazai gazdaság szolgála-
tában a hazai tudománynak óriási mennyiségű megoldatlan feladatai volnának. A világ más részeinek az 
eredményeit jól felhasználni, azokhoz magunk is hozzájárulni akkor leszünk képesek, ha valódi értékek 
előállítására szolgáló célokat fogalmazunk meg, s nem délibábokat kergetünk, jó esetben is legfeljebb 
mások követésére rendezkedünk be.

dr. Reith János
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