
K+f eredmények hasznosítása

Bevezetés

A Magyar Tudományos Akadémia 2005-ben elkészítette „Az uniós Magyarország tudománypolitikája” 
címmel azt a dokumentumot, amely egy helyzetkép felvázolását, valamint jövőkép megalkotását célozta 
meg. Mint ez az anyag is megállapítja: „Egységes, összehangolt nemzeti tudománypolitikai stratégia 
helyett széttagolt koncepcióalkotás és gyakorlat jellemzi a magyar kutatás-fejlesztési politikát”. Az az-
óta eltelt időszakban a helyzet több tekintetben is tovább romlott.

Hasonló szellemben fogalmazza meg „A kormány középtávú (2007-2013) tudomány-, technológia- és 
innováció-politikai  (TTI) stratégiája” című anyag is  a  helyzetértékelését,  ugyanakkor egy rendkívül 
vonzó, hosszú távon pozitív jövőképet fest fel. Az ehhez a már csaknem idilli állapothoz elvezető utat 
kellene a tudomány-politikai stratégiának alátámasztania. Számos nagyon általános, önmagában el nem 
vitatható stratégiai elem sorakozik ebben a munkában is, ugyanakkor konkrét intézkedésekre vonatkozó 
javaslatok nélkül vajmi kevés esély van a jövőképben felvázolt elképzelések megvalósulására. Félő, 
hogy minden marad a régiben, mint az oly sokszor megismétlődött a rendszerváltás óta eltelt két évti-
zedben is.

Számos statisztikai adat szerint az elmúlt években növekedett a távolság hazánk és a fejlett világ között. 
Még ennél is nagyobb probléma azonban, hogy arányában még kevesebb olyan eredmény születik a 
hazai kutató-fejlesztő műhelyekben, amelyek közvetlenül hasznosulnának az üzleti szektorban. 

Európai paradoxonnak nevezik azt, hogy a K+F egyes mércék szerint világszínvonalú kontinensünkön, 
ami azonban nem tükröződik a versenyképességben és az innováció szintjében. Az elemzők szerint az 
európai paradoxon Magyarországon még fokozottabban érvényesül. Ez gyengíti versenyképességünket 
és megnehezíti a felzárkózási törekvéseink megvalósulását. Sokan a probléma orvoslásának lehetőségét 
abban látják, hogy növelni kell az alapkutatás szerepét, s ezzel a ráfordításokat is. Az eddig elkészült 
tudománypolitikai koncepciók elsősorban az akadémiai hálózathoz tartozó kutatók és egyetemi oktatók 
szempontjait  foglalták  össze,  az  ő  érdekeiket  tartották  szem  előtt.  Sajátos  vonás  az  is,  hogy 
Magyarországon az Akadémia intézményhálózata játssza a meghatározó szerepet az alapkutatásokban. 

Hazánkban a társadalom és a gazdaság fejlődésének jövőbeli alapjait továbbra is sokan a tudásban vélik 
felfedezni. A ma divatos megközelítés szerint a feudalizmusban a föld, az újkori társadalmakban az ipar 
volt a növekedés záloga, míg a jelenkor és a jövő fejlődésének egyre inkább a felhalmozott ismeret és 
az ez alapján működő kreativitás, az innováció válik a gazdaság növekedésének alapvető tényezőjévé. A 
tudomány területe reprezentatív mintája a magyar társadalomnak. Lényegében ugyanazok a problémák 
jelentkeznek itt is, mint a társadalmi létformák bármelyikében. 

Az Európai Unió is az utóbbi években kényszerűen megváltoztatta az innovációval kapcsolatos állás-
pontját. A korábban megfogalmazott tudásalapú társadalom fogalmát egyre inkább az innovatív társada-
lom célkitűzése váltja fel. Ez a szemléletváltás két alapvető okra vezethető vissza: Kudarcot vallott az a 
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közösségi politika, amely 2010-re azt vizionálta, hogy az európai versenyképesség jelentősen javulni, az 
innováció számottevően erősödni fog. A másik ok az időközben beköszöntő világméretű gazdasági vál-
ság. Ma már Európa szerte egyre többen az innovációtól várják a recesszióból való kilábalást, a gazda-
ság új alapokon való magára találását. Az innováció és a tudás viszonyának a megítélésében bekövetke-
zett változás tökéletesen összhangban van azzal a meghatározással, amely szerint az innováció nem 
más, mint a munkába állított tudás. 

Jelen írás a versenyszféra szemszögéből igyekszik megfogalmazni a jövő tudománypolitikájával szem-
beni elvárásokat. Nem tartjuk ugyanis szerencsésnek, sőt egyenesen összeférhetetlennek kell tekintsük 
azt, ha a tudomány helyzetének az értékelését, a tennivalókat és a finanszírozási feltételeket a tudós tár-
sadalom képviselői maguk határozzák meg. Az üzleti életben a szállító adja ugyan az ajánlatot, de a 
megrendelés tartalmáról a vevő dönt. A magyar társadalom által befizetett adókból a kutatási progra-
mok nem támogatásokat kell kapjanak, hanem a politikának felelős megrendelőként kellene eljárnia. 

Helyzetértékelés

A tudás alapú társadalom programjában a lisszaboni stratégia a K+F+I (kutatás-fejlesztés-innováció) a 
tudomány kulcsfontosságú szerepét hangsúlyozza, a versenyképesség meghatározó tényezőjének tekinti. 
Mindezek ellenére az uniós versenyhátrány az utóbbi években csak tovább növekedett, aminek fő oka-
ként a tudós társadalom képviselői éppen a kutatás-fejlesztés területén elmaradt, általunk oly sokszor 
ajánlott lépéseket jelölték meg. Megítélésünk szerint a probléma azért ennél lényegesen összetettebb. A 
Magyar Tudományos Akadémia tudománypolitikai koncepciója a legfontosabb, versenyképességhez is 
kapcsolódó jellemzőit az alábbiakban határozta meg:

● Hatékonyság-központú.

● A szellemi tőkét konvertálja gazdasági tőkévé. 

● Minőségelvű szelekciót folytat. 

● Figyelembe veszi a nemzeti sajátosságokat, az NFT2-ban megfogalmazott prioritásokat; 

● célrendszere legalább középtávra, legalább 2013-ig fogalmazódjon meg és összhangban legyen  
más átfogó tervekkel;

● az eddigi átvilágítások során megfelelőnek minősített kutatóhelyek köre rövid-távon „védett”  
legyen;

● az esetleg szükséges szervezeti átalakulások fokozatosan, a jobb szerkezet kialakulását szolgáló  
elv mentén, középtávon valósuljanak meg;

● alapelve és módszere minőség elvű, a felülről lefelé történő differenciálás legyen. 

Ezek a nagyon általános szempontok kevéssé alkalmasak arra, hogy belőlük közvetlenül kézzel fogható 
szabályozás szülessen. Éppen ezért fontos feladat volna a tudomány és a felhasználásával folyó kutató-
fejlesztő munka szerepét a társadalom újragondolja, s a szavak és a tettek között valamifajta összhang 
alakulhasson ki.
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A tudomány szerepe az elmúlt évszázadban óriási mértékben megváltozott. Régen azt mondták, hogy a 
tudomány célja az ismeretlen kutatása, érdek nélkül. Azaz  a tudományos kutatás motorja a megismerés 
vágya, függetlenül az ismeretek gyakorlati hasznától. Ez a szemlélet a mai napig még mindig tetten ér-
hető a hazai tudományos közéletben.

Mára azonban már úgy határozzák meg a világ fejlettebb részén a tudományt, mint a jólét alapját. A tu-
domány nem öncélú tevékenység, hanem a jólét megteremtésének egyik legfontosabb eszköze. Ebből 
következően ez a szemlélet nem is ismeri el az alkalmazott tudománytól eltérő, un. tiszta tudományt 
sem. Felesleges luxusnak tekinti tehát a spontán kutatás lehetőségét, s minden tudományos célú vizsgá-
lódást valamifajta emberi érdeknek alárendelten tart csak elfogadhatónak.

Természetesen van létjogosultsága ennek a megközelítési módnak, különösen ha figyelembe vesszük, 
hogy a tudományos kutatást egyre nagyobb arányban közvetlen és közvetett állami forrásokból finanszí-
rozzák. A széles körben elterjedt pályázati pénzek mögött is adófizetői háttér van. Ezekkel a pénzekkel 
pedig illik a világ minden táján felelősen bánni, a társadalom felé elszámolni.

A hazai tudománypolitika tervezését és megvalósulását figyelemmel kísérve egy sor ellentmondásra, sú-
lyos szemléleti anomáliára, tévedésre bukkanhatunk. Vélhetően ezeknek is jelentős szerepe van abban, 
hogy minden szóbeli szándék ellenére a helyzetünk az utóbbi évtizedekben nem javul, hanem relatíve 
folyamatosan romlik.

Magyarország  gazdasága  kapcsán  gyakran  hallani  azt,  hogy  kicsi  és  nyitott  ország  lévén  óriási  a 
függőségünk,  így  nem  marad  más  választásunk,  mint  elfogadni  és  elfoglalni  a  világgazdaságban 
helyünket ezen meghatározás szerint. Az Akadémia álláspontja is ezzel összhangban a következő: "Az 
Európai magyar tudománypolitika fő célja: a  beilleszkedés az európai tudománypolitikai  keretekbe, 
részvállalás a közös feladatokból;"

A tudós társadalom jelentős része már több évtizede igyekszik igazodni a mindenkori politikai kurzusok 
elvárásaihoz.  A  szocializmus  évtizedeiben  a  "legfejlettebb,  haladó  szovjet  tudományhoz"  kellett 
igazodni.  Ugyanakkor  a  tudós  társadalom számára  kiváló  lehetőséget  jelentett  az,  hogy  a  nyugati 
világtól  való  elzártság  következtében  minden  ott  megszülető  eredmény  hazánkban  történő 
reprodukálását saját eredményként lehetett eladni. Mindkét relációban tehát az események követésére 
rendezkedtünk be. Ezen torz viszonyok következtében alakult ki az a kaotikus "érték rendszer", amely 
ma a tudomány eredményességét mérni lenne hivatott.  Kiválóan példázza a helyzetet a tudományos 
fokozatok  szinte  áttekinthetetlen  rendszere,  amelyben  a  honosítások,  megfeleltetések  nem  csak  a 
kívülállók számára követhetetlenek. Egy-egy botrányszámba menő egyedi eset kapcsán jöttek felszínre 
azok az antagonisztikus ellentmondások, amelyek a hazai és a világ más tájain működő mércék között 
húzódnak.

Nem igényel talán különösebb bizonyítást az a jogos elvárás, hogy a hazai tudománynak elsősorban 
hazai  céloklat  kellene  szolgálnia,  az  eredmények  hasznosítása  is  hazai  szintéren  volna  indokolt. 
Ugyanakkor  a  tudós  társadalommal  szemben  elvárás  az  is,  hogy  nemzetközi  terepen  is  mérhető 
eredményeik szülessenek. 
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Ahogy a gazdaságban sem sikerült egy egészséges arányt kialakítanunk, úgy a tudomány területén is 
sokszor  indokolatlanul  szorulnak  háttérbe  a  nemzeti  érdekek.  Nem  elegendő  a  magyar  gazdaság 
elmaradottságára,  érdektelenségére  hivatkozni,  közelebbről  érdemes  megvizsgálni  azt,  hogy  milyen 
okok miatt nincs meg a kellő együttműködés a tudomány és a gazdaság között. Ritkán hibáztatható csak 
az egyik, vagy csak a másik fél, általában mindkét oldalon vannak tennivalók a helyzet javítására.

Nap mint nap azt halljuk, hogy Magyarország a tudás területén nagyhatalom. Amikor az ezt alátámasz-
tani hivatott érveket keressük, sajnos sokkal inkább a múltban, mint a jelenben találhatjuk meg azokat. 
A rendszerváltás után is azzal igyekeztünk hazánkba csábítani a külföldi tőkét, hogy itt igen jól képzett 
és egyben olcsó munkaerő várja őket. Ezt látszólag sikerült is egy ideig igazolni, aminek nagyon súlyos 
össztársadalmi következményei lettek. A magyar munkaerő alacsony bérszínvonala miatt a munkaadók 
szinte minden munkakörben egy szinttel magasabb végzettségű szakembereket kezdtek el foglalkoztatni. 
Ennek következtében az iskolázottság legalacsonyabb fokán állók ki is szorultak a munkaerőpiacról. A 
magas iskolázottsági szintet követelő munkahelyek nagy számban szűntek meg, így például a tudomá-
nyos pályákon is radikális létszám és színvonal csökkenés következett be. 

Egy egészséges és harmonikus fejlődés esetén máshol ennek éppen az ellenkezője történik. A magas 
műszaki színvonalon működő gazdaságban az alacsonyabb képzettségű munkaerő is képes a társadalmi-
lag szükséges javakat előállítani. A magasan képzett munkaerő pedig a kutatás-fejlesztés számára felsza-
badul.

Az elmúlt húsz év elfogulatlan és önkritikus értékelése alapján azt kell mondjuk, hogy tudománypoliti-
kai szempontból súlyos hibákat követtünk el. Megpróbáltunk a világ számára magunkról egy mítoszt 
felépíteni, ami azzal ártott a legtöbbet, hogy azt magunk is elhittük. Még nagyobb baj, hogy a mai na-
pig nem akarunk szabadulni tőle.

A magyar tudomány jelenlegi fejlettsége több területen is messze elmarad attól, amit mi róla nem csu-
pán gondolunk, hanem a hivatalos kommünikékben hangoztatunk. Minden beavatott jól tudja, hogy ön-
ámítás számba menő hazugságok azok az értékelések, amelyek hazánk tudományát élvonalbelinek állít-
ják be. 

Az intézményes oktatás mindegyik területét nagymértékben lerontottuk. Így ma már nem beszélhetünk 
sem szakképzésről, sem pedig magas szintű felsőoktatásról. Ahol esetleg még ennek a nyomai fellelhe-
tők, az az üdítő kivétel.

A gazdaságban végbement kiárusítás következtében elvesztettük ellenőrzésünket a saját létfeltételeinket 
biztosító javak többsége felett. Nem elég, hogy a múltbeli örökségünket kiárusítottuk, de a hitelezhető-
ség határáig a jövőt is elzálogosítottuk. Az érintett tudományok képviselői pedig nem hogy nem akadá-
lyozták meg ezt a folyamatot, hanem sokszor még asszisztáltak is hozzá. 

Hosszan sorolhatók azok a súlyos hibák, amelyeket az ország ez elmúlt két évtizedben elkövetett, s 
amelyekben a tudományok felelőssége is fellelhető. Nem tekinthető jó megoldásnak, ha továbbra is jól 
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hangzó magyarázatokat keresünk ezeknek az ellentmondásoknak a feloldására, ahelyett, hogy a problé-
mákat nevén neveznénk, s a megoldásukra tennénk lépéseket. 

Nyilvánvalóan egy ország tudománya annyit ér, amennyi abból az ott élő közösség számára hasznosul. 
Meddő az a tudomány, amely tartósan nem képes új értéket előállítani. Az ellentmondás tehát nem ott 
húzódik, hogy magas szintű tudományunk ellenére alacsony fejlettségű szinten van a gazdaságunk és a 
társadalmi létünk valamennyi területe. Sokkal inkább sajnos az ellentmondás a valóság és az általunk el-
képzelt körülmények között feszül. Felépítettünk magunknak egy vonzó virtuális világot, amelyhez lát-
hatóan ragaszkodni fogunk mindaddig, amíg a tényleges valóság ki nem józanít bennünket. A nemrégi-
ben bekövetkezett totális válság talán segít ennek a felismerési folyamatnak a felgyorsításában.

A magyarországi helyzet reális értékelésekor sajnos el kell ismerjük, hogy az innováció területén még 
az átlagot is meghaladó mértékben le vagyunk maradva, amelyet a szakmai körökben közismert össze-
hasonlító adatok szerinti mérőszámok is megerősítenek.

A fenti táblázatban a számok magukért beszélnek Jól látszik, hogy az állam hazánkban mennyi pénzt 
költ GDP arányosan k+f-re, s ennek milyen eredményei mutatkoznak. A csúcstechnológiai mutatóban 
való átlagot kissé meghaladó szereplésünk senkit ne tévesszen meg. A multi cégek bérmunka igénye 
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Innovációs mutató
EU-25
átlaga Európai élenjáró Magyarország

20-29 éves tudományegyetemi és
műszaki végzettségűek 1000 lakosra 12,2 24,20  Írország 4,8

Élethosszig tartó tanulásban
résztvevők / 100 fő 9,9

 35,90
Svédország 4,6

Állami K+F ráfordítás / GDP 0,69 1,37 Izland 0,62
Üzleti K+F ráfordítások / GDP 1,26 2,93 Svédország 0,36

Csúcstechnológiai szolgáltatásban
foglalkoztatottak aránya

3,19 4,85 Svédország 3,14

Infokommunikációs ráfordítások /
GDP

6,4 8,70 Svédország 7,1

Csúcstechnológiai termékek
exportjának aránya 17,8 55,50 Málta 21,7

Szabadalmak száma / 1 millió lakos 133,6 460,10 Svájc 18,3

Közösségi védjegyek / 1 millió lakos 87,2
571,20

Luxemburg 11,4



idézte elő ezt a kedvező helyzetet, nem a magunk teljesítményét kell mögötte keresni. Ugyanakkor a 
szabadalommal, de még inkább a védjegyekkel kapcsolatos számok azonban már kijózanítóak. Azt lát-
hatjuk, hogy az állam alig 10%-al kevesebb pénzt szán GDP arányosan k+f-re. A lényeg azonban a 
végeredmény, ami egyes területeken más európai országokhoz képest 8-10 szer kevesebb értéket mutat.

A rosszul szervezett társadalom egy jó hasonlattal élve olyan, mint a számos elemi mágnest magában 
hordozó vasdarab, amelyben rengeteg bipólus helyezkedik el véletlenszerű irányokba. A nagy számok 
törvénye alapján ezeknek az eredője a nullához közelít. Amennyiben azonban kiválasztunk magunknak 
egy kitüntetett irányt, s ebbe felmágnesezzük a vasdarabot, jelentős erőt kifejteni képes mágneshez ju-
tunk. Természetesen idővel ez a vasdarab is elveszti mágnes tulajdonságát, ha a bipólusok visszarende-
ződését nem akadályozzuk meg, vagy nem jelölünk ki számukra új irányt.

A magyar társadalom ma olyan állapotban van, amelyben a nagyon sok irányba mutató parciális érde-
kek egymást kioltva nulláznak le minden értelmes elemi kezdeményezést. Hiányzik a globális célok, 
irányok meghatározása és az az erő, amely ezt a berendeződést megvalósítaná. 

Az elmúlt évtizedek ellentmondásos fejlődési pályája sok embert vezetett tévútra. Sok rossz megoldás, 
hibás védekezési mechanizmus alakult ki.

● Többen abban látták a kiutat, hogy külföldre mennek, s nem vesznek részt ebben a szélmalom-
harcban, amely rövid távon nem is ígért a számukra megoldást.

● Mások aktivitásukat minimálisra csökkentve, szinte kiiratkoztak a társadalomból.
● A legtöbben azonban alkalmazkodtak ahhoz a nemtelen versenyhez, amelyben nem hirdetnek 

győztest, mert az ilyen belső csatáknak hosszú távon csak vesztesei vannak.

Célok

Minél előbb ismerjük fel a jelenlegi helyzet tarthatatlanságát, minél előbb kezdjük meg a realitás talaján 
meghatározni a teendőket, annál korábban van esélyünk az elszegényedéssel járó leszakadási folyamat-
ból, egy gyarapodást eredményező, felzárkózási irányba váltani.

Mindent összevetve tehát javulást ezen a területen akkor érhetünk el, ha a szemléletváltást elősegíteni 
hivatott szabályozást és végrehajtást úgy alakítjuk, hogy erőinket az értékteremtő, érdemi folyamatokra 
csoportosítjuk át, s nem pazaroljuk el a jelenlegi gyakorlat szerinti látszattevékenységre, a munka mí-
melését végzőkre. Nyilvánvalóan ez sok, eddig kedvezményezetti pozícióban lévő ember érdekét sértő 
folyamat lesz, de ennek felvállalása nélkül csak azon a negatív spirálon haladunk lefelé tovább, amely 
bennünket ebbe a méltatlan helyzetbe hozott.

Ilyen körülmények között egyetlen jó megoldás van, vissza kell menni a kályhához. A sokat toldozga-
tott és foltozgatott rendszerek helyett újat kellene készíteni. Az új rendszer kialakításához vissza kell 
menni azoknak a ma triviálisnak tetsző formáknak a felülvizsgálatához, amelyek elfogulatlan elemzés 
alapján nem bizonyultak eredményesnek. Sokszor egyszerűbb a régi rendszert eldobni, mint a javítgatá-
sával jelentős energiákat elpazarolni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezzel a lépéssel a tapasztalatokat 
is ki kellene hajítani.
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Az MTA is több dokumentumban foglalta össze a fő prioritásokat:
● a tudományos eredmények hasznosítása,
● a hatékony nemzeti innovációs rendszer kidolgozása,
● a tudásalapú gazdaság és innovatív munkaerő képzése,
● megfelelő jogi környezet kialakítása,
● globális piacon versenyképes hazai vállalkozások, termékek és szolgáltatások elősegítése.

Joggal merül fel a kérdés a fenti felsorolás kapcsán:
● Vajon ezek azok a feladatok, amelyekkel az MTA a vele szemben támasztott elvárásokat teljesí-

teni tudja?
● Vajon ezek azok a területek, amelyeket az Akadémia érdemben befolyásolni tud?
● Vajon az Akadémia a vele szemben támasztott követelményeket jól fogalmazta meg?

Az MTA úgy véli, hogy a magyar adófizető polgár a tudománytól elsősorban magas szintű oktatást vár 
el, továbbá, hogy erősítse a tudásalapú gazdaságot. Harmadik elvárása pedig egy eredményes ország-
propaganda.

Azt gondolom, hogy a magyar adófizető állampolgár ennél azért lényegesen több és konkrétabb elvárá-
sokat is meg tud fogalmazni. Ha azonban az elmúlt évtizedekben lezajlott folyamatokat tekintjük, akkor 
bizony mindegyik Akadémia által felismert elvárás teljesítésével komoly problémákat láthatunk.

Az Akadémiai hálózatnak az oktatásügyre nincs döntő befolyása. Ha azonban lenne is, akkor vállalnia 
kellene a felelősségét annak, hogy az oktatás színvonala az átlagember véleménye szerint is mind abszo-
lút, mind pedig relatív értelemben jelentősen csökkent. 

A tudásalapú gazdaság erősítése sok feladatot jelent egyszerre. Részben jelenti ennek a megteremtésére 
szolgáló lépéseket, mert mint tudjuk, sajnos gazdaságunk nagyon elmaradott a vele egy csoportban ver-
senyző fejlett világbeli vállalatokhoz képest. Az egyetemek és az Akadémiai Kutató Intézetek számára is 
elvileg adott lehetőség az un, spin-off, vagy start-up vállalkozások alapítása. A tudásalapú gazdaság 
erősítésében számos más részfeladat fogalmazódhat meg, ezek azonban messze túlmutatnak az Akadé-
mia, de az egész magyar tudomány kompetenciáján.

A tudomány által az országpropaganda területén elért minden eredmény csak akkor képes hosszútávon 
is hatást elérni, ha annak gazdasági haszna is valamilyen módon lecsapódik. Ebből a szempontból te-
kintve az elmúlt két évtizedet, nem lehetünk büszkék a propaganda területén elért eredményeinkre sem.

A magyar polgár, mint a világon bármely ember, nem szeretne mást, mint biztonságban élni, kielégítve 
látni fizikai és szellemi szükségleteit.  Az általa fenntartott  államtól azt várja, hogy ennek feltételeit 
teremtse meg a számára. A tudomány pedig az egyik olyan terület, amely az eszközök létrehozásában 
és továbbfejlesztésében tölt be fontos szerepet. Ebből levezethetően tehát: a tudomány képviselőinek a 
felelőssége  lényegesen  nagyobb  annál,  mint  amit  felvállni  igyekszenek. Ez  a  mai  elit  egészére 
érvényes, mint ahogy azt az 1.1.14. pont alatt bővebben kifejtettem.
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Nem elegendő az, ha a tudomány képviselői minősítik magas színvonalúnak a képzést, hanem ennek az 
eredményekben, az ország fejlettségében, az életminőségben is vissza kell tükröződnie. Hasonlóképpen 
nem elegendő a tudásalapú társadalmat előkelő idegen módjára kívülről erősíteni, annak kialakításában 
és  működésében  kezdeményezőleg  és  tevékenyen  is  részt  kell  vállalni.  Ez  eredményezhet  ugyanis 
hosszútávon  pozitív  ország  imázst,  s  nem pedig  az,  ha  a  tudomány  a  társadalmi  lét,  a  gazdaság 
kedvezőtlen állapotától elhatárolja magát, különállását mutatva önmagáról kíván jobb képet kiállítani. 
Főleg akkor eredménytelen ez, ha ráadásul ez a kifelé sugárzott kép nem is felel meg a valóságnak.

Összefoglalva  tehát  a  fenti  godolatokat,  azt  mondhatjuk,  hogy a  tudomány szerepének  a  tisztázása 
érdekében legelőször is ki kell bővíteni a szereposztást. A tudomány intézményei nem tekinthetik a 
gazdaságot  egy  különálló  tényezőnek,  hanem  olyan  partnernak  kell  tartsák,  amellyel  közös 
együttműködésben lehet és kell a felmerülő problémákat megoldani. Sem az egyik, sem pedig a másik 
terület nem spórolhatja meg a közvetlen együttműködést, s nem bízhatja közvetítőkre, ügynökökre a 
képviseletét. Még akkor is igaz ez a kijelentés, ha a politika időnként úgy tesz, mintha kiválóan el tudná 
látni a teljes körű koordinációt.

A jó diagnózisból az elvégzendő feladatok is gyakran következnek: Az országnak meg kell határoznia 
tehát azokat a fejlesztési célokat és területeket, amelyek a jelen- és jövőbéli valós és méltányolható 
hazai  igényeket  fedezik,  továbbá  azokat  a  versenyképes  területeket,  amelyek  nemzetközi  csere 
keretében teszik lehetővé az általunk elő nem állított  javak beszerezhetőségét. Az ország adottságai 
számos vonatkozásban kiválóak. Ezekre kellene alapozni, s nem pedig mások utánzásával próbálkozni, 
reális alapokkal nem rendelkező, rendszeridegen működési területeket meghonosítani.

A mezőgazdaság és a mezőgazdasági termékek feldolgozását jelentő élelmiszeripar fejlesztése kellene 
legyen az első fő prioritás.  Az ezzel  szoros összefüggésben lévő idegenforgalom és gyógytúrizmus 
szintén  komoly  lehetőségeket  kínál  hazánk  számára.  Az  alternatív  energiák  hasznosítása  (földhő, 
napsugárzás, biogáz, stb.) egyszerre szolgálhatná hazánk adottságainak a kihasználását és a nemzetközi 
függés csökkentését.

Természetesen a prioritási lista még tovább folytatható és az egyes területek egymást erősítő hatásának 
taglalása több tanulmánykötet megtöltésére alkalmas. Itt csak azt kívántuk érzékeltetni, hogy viszonylag 
egyszerűen meghatározhatók a fejlesztésre érdemes területek.

A tudomány feladata pedig nem lehet más, mint az így meghatározott fejlesztési területek minél több jól 
felkészült szakember képzésével és innovatív kutatás-fejlesztési eredménnyel való kiszolgálása.

A  tudománypolitikai  koncepció  kidolgozásánál  elsőrangú  követelményként  azt  kell  megfogalmazni, 
hogy reális és fenntartható célok kijelölésére törekedjünk. Be kell ismerjük, hogy nem vagyunk képesek 
mindig elfogulatlanul valós helyzetértékelést adni, s a vágyainkat is hajlamosak vagyunk célként defini-
álni.

Az eddig elkészült tudománypolitikai stratégiákban is jól tetten érhető a többi emberi gyengeség, mint 
az elfogultság, az önzés. A Magyar Tudományos Akadémia 2005-ben készült, fent többször hivatkozott 
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anyagában is sokszor köszön vissza, hogy szerzői a saját területük fontosságát nem győzik eléggé hang-
súlyozni, s egyetlen megoldásként a pénz nagyobb arányú biztosítását kérik a politikától.

A társadalomban jól megfigyelhető egy egészségesnek nem tekinthető folyamat, amely egyre kifinomul-
tabb technikákat alkalmaz a tények, a dolgok lényegének az átértelmezésére. A vizsgált témakörrel kap-
csolatban is nehéz eldönteni, hogy a társadalmat képviselni hivatott politikusok, vagy a tudós társada-
lom képes jobban céljai elérése érdekében a másik felet manipulálni. 

Ha kritikusan megvizsgáljuk a kérdést, akkor nyugodt lelkiismerettel kimondhatjuk, hogy nem igazán 
voltak, s ma sincsenek elfogadható szinten kimunkált tudománypolitikai célok. Nyilván nem tekintjük 
annak, hogy az érintett kör számára minél több pénzt megszerezni , s ezen keresztül a megvásárolható 
javak gyarapítását, a befolyás és látszat hatalom erősítését szorgalmazni, majd pedig ezért cserébe minél 
kevesebb megfogható dolgot ígérni.

Melyek azok a valóságos problémák, amelyek ma a világban mozgósítják a kutatás-fejlesztés potenciál-
ját?

Az éhezés, a nélkülözés a betegségek olyan problémák, amelyek bennünket is közelebbről érintenek, 
mint gondolnánk. Magunk is 4-5 óránként megéhezünk, télen fázunk, nyáron melegünk van. S bizony 
néha meg is betegszünk, s egyszer örökre el is romlik az élő szervezetünk. A mindennapjainkat külön-
böző feszültségek, stressz árnyékolja be, amelyek megoldása nem kis feladatot jelent egyénnek és társa-
dalomnak egyaránt.

Elértünk egy jóléti szintet, amelyet szeretnénk megőrizni, s a fenntarthatóság követelményeit fogalmaz-
gatjuk ennek érdekében. Ugyanis nem csak a magunk, hanem utódaink számára is fontos ez.

Ezernyi valóságos, húsba vágó probléma, amelyek megoldásán fáradozik egyre kevesebb felelősen gon-
dolkodó tudós és nem tudósember, miközben egyre többen generálnak olyan álproblémákat, amelyeket 
nem is igazán lehet és kell megoldani.

Rendkívül fontos tehát, hogy a tudománypolitika alakulását ne bízzuk a véletlenre, kellő időt és energiát 
szánjunk a kidolgozására. A minél komplexebb látásmód érdekében pedig minél szélesebb társadalmi 
rétegeket vonjunk be ebbe a munkába.

Megvalósítási lehetőségek, eszközök

A mai tudományfelfogásunk szerint a kutatás-fejlesztés nem öncélú tevékenység, fő feladata az ember 
szolgálata. A megrendelőknek általában nagyon konkrét és nagyon is valós problémái szoktak lenni, 
amelyre megoldást várnak. Ha a k+f munka során találunk is megoldást, tudnunk kell, hogy az csak 
egy lehetséges megoldás, aminél biztosan van jobb. Így tehát egy kutatás-fejlesztési feladat végérvénye-
sen soha nem zárható le, legfeljebb abba hagyható.

A valós megoldás azt jelenti, hogy működő képes, a projekt lezárását követően napi gyakorlatba beve-
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zethető. Az ilyen projektekre általában nem nehéz forrásokat találni, ugyanis a pénzügyi megtérülés 
közvetlenül számítható. Amennyiben az újdonságértékű megoldás megtérülési ideje a szokásosan elvárt 
szinten van, vagy annál jobb, akkor nem nehéz egyetlen gazdasági szereplőt sem meggyőzni. 

Nem ilyen egyszerű a helyzet akkor, amikor a politika kell megítélje a kitűzött kutatási célok társadalmi 
hasznosságát. Amennyiben a feladatok és a források egészséges összhangját kívánjuk megteremteni, 
óhatatlanul is felmerül egy elfogulatlan értékelési rendszer kidolgozásának igénye. 

A jelenlegi, javarészt intézményszempontú finanszírozás nyilvánvalóan nem feladatorientáltságra utal. 
Sokan ezzel összefüggésben joggal teszik fel a kérdést, hogy a társadalomnak az intézményekre, vagy 
az általuk megoldandó feladatokra van-e szüksége? Ugyanakkor feltehetjük azt a kérdést is, hogy az in-
tézmény működésében érdekelteknek mi lehet a célja? Nyilvánvaló, hogy az intézmény fenntartása, a 
feladatok azon a minimális szinten való teljesítése amelyekkel elérhető a döntéshozóknál a finanszírozás 
folyamatos biztosítása.

A kutatás-fejlesztés hazai finanszírozását illetően elmondhatjuk, hogy a kevés forrás is rosszul haszno-
sul. Ennek úgy vehetjük elejét, hogy a jelenlegi szétforgácsolódást eredményező gyakorlatot megszün-
tetjük, s az amúgy is kevés forrást integráljuk. Olyan ígéretes programokat kell kiválasztani, amivel 
esélyünk van az élbolyba kerülni. Nem kell minden fejlődési állomást végigjárni ahhoz, hogy lemaradá-
sunkat behozzuk.

Nyilvánvalóan azokon a területeken van esélyünk rövidebb távon nagyobb eredményeket elérni, ahol 
már ígéretes, előrehaladott állapotban lévő előzmények vannak. Éppen ezért teljességgel érthetetlen az a 
pályázati gyakorlat, amely megkezdett projekteket nem támogat.

A versenyszférában a pályázati pénzek osztogatásánál sokkal hatékonyabb volna az adókedvezmények 
rendszerének a széleskörű alkalmazása. Egy példával élve: Ha az alternatív energia szerepét növelni 
akarjuk, akkor egy ÁFA mentessé tétellel azonnal egy lépésben 20%-al csökkenne a magánszemélyek 
beruházási költsége. Ahhoz képest, hogy semmi nem történik, az állam nem hogy nem esik el ezen adó-
tól, hanem más adónemek formájában még nagyobb bevételre tenne szert. Ugyanakkor ezáltal nőne a 
foglalkoztatottság és javulna az életszínvonal. Mi, ha nem ez volna egy társadalom célja?

Itt kell megjegyezni, hogy eleve rossz reflex ma az, hogy az állam minél nagyobb bevételre kíván szert 
tenni. Az állam akkor működik jól, ha a minél kevesebb esetben kell beavatkoznia, s közös célokra 
nagy összegeket beközpontosítania. Ugyanis a jól működő államot az jellemzi, hogy megelőzésre költ, s 
nem utólagos tűzoltásra. A magas szintű képzés, a jól szervezett foglalkoztatás, a fejlett egészségügy ar-
ról ismerszik meg, hogy nem tanulatlanok, bűnözők, munkanélküliek és rokkantnyugdíjasok tömegét 
termeli.

Ésszerűtlen, hogy magas adóterhek mellett történik meg a pénzek központosítása, majd pedig még a 
versenyszféra szereplői közötti osztogatással is versenytorzító hatású újraelosztási rendszer működtetése 
emészt fel óriási összegeket. Nem csak a természettudományok területén igaz az, hogy a két pont között 
a legrövidebb az egyenes. Teljességgel felesleges olyan társadalmi folyamatokban az államnak szerepet 
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vállalnia, amelyek nélküle egyszerűbben és gyorsabban végbe tudnak menni. Kiváló példa erre az, hogy 
a kis közösségekben működő, egymás segítésével megvalósuló építkezések, kerti munkák nem csupán 
nem igénylik, de nem is tűrik el az állam erőszakos beavatkozását, ezen munkák megadóztatásának 
szándékát.

A tudomány eredményeinek a hasznosítása feltételez hasznosítható tudományos eredményeket és hasz-
nosító szervezetet egyaránt. A fejlett világban a hasznosítás gyakori módja az, hogy maga a kutató hely, 
vagy az ott eredményt elért kutatók hozzák létre spin-off vállalkozásaikat. Amennyiben tehát helytálló 
lenne az a tudományos berkekből érkező gyakori megállapítás, mely szerint a hazai versenyszféra felké-
születlen a tudományos eredmények fogadására, akkor is meg volna a módja annak, hogy maguk az in-
tézmények arassák le fejlesztéseik anyagi hasznát.

A BME honlapján is elolvashatjuk a tudományos eredmények hasznosításának tervét. Az alábbi feladat-
pontokat találjuk itt:

● „A kutatási együttműködések különböző szintjeinek fejlesztése
● Stratégiai együttműködések fenntartása és bővítése hazai kutatóhelyekkel, egyetemi, akadémiai 

és ipari és egyéb kutatóintézetekkel, csoportokkal, alumni szervezetekkel.
● A hazai és nemzetközi együttműködések, valamint az ipari kapcsolatok erősítése, a konzorciális 

és kétoldalú együttműködés kultúrájának és hatékonyságának javításával, hasznosítható közös tu-
dás és szellemi termékek létrehozásával.

● A technológiai és tudástranszfert támogató intézményi együttműködések, stratégiai partnerségek 
kialakítása hazai, regionális és nemzetközi szinten.

● A szellemi tulajdon kezelés, hasznosítás, technológia transzfer (TT) szolgáltatások programja
● A vonatkozó szabályzás korszerűsítése, az érdekeltség megteremtése. Oktatás, képzés, belső és 

külső szakértői szolgáltatás igénybe vétele. A bejelentés és a fenntartás kockázatának csökkenté-
se, vezetői döntések támogatása. Hasznosító vállalkozások, spin-off cégek létrehozása.

● Az eredmények hazai és nemzetközi disszeminációja: a K+F tevékenységek, eszközpark és in-
novációs potenciál megjelenítése mellett a tevékenység hatékonyságát mutató eredmények látha-
tóvá tétele.”

Nyilvánvalóan a fenti célokkal nincs baj, mert azok kellően általánosak ahhoz, hogy egyet lehessen ve-
lük érteni. A konkrét tartalommal való megtöltése ezeknek a céloknak még nagyon sok szellemi előké-
szítő és szervező munkát fog azonban igényelni.

Az eredményes kutatás feltétele az alapos előkészítő munka. A kutatási terv összeállítása már önmagá-
ban egy jelentős szellemi teljesítmény. Nem különben a témakiírás, ami ehhez a kiinduló pontot jelenti. 
A feltételrendszer megteremtése is gyakran nehéz feladat, hiszen olyan probléma vizsgálatához kell esz-
közöket, szolgáltatásokat kiválasztani, amihez nem igazán van minden szakember számára jól hozzáfér-
hető tapasztalat.

A kutatási eredmények gyakorlatba való bevezetése sokszor több időt és energiát igényel, mint amivel 
az adott új tudományos eredményt létrehozták.
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Kedvező esetben a feltárt új ismeretek alkalmasak arra, hogy a kutatás szempontjából releváns kérdé-
sekre helyes válaszokat adó modelleket dolgozzunk ki. A modell miután soha nem a vizsgált jelenség 
tökéletes mása, így óhatatlanul csak korlátozott érvénnyel bíró válaszok megfogalmazását teszi lehető-
vé. A megrendelő számára azonban az elméleti modell közvetlenül nem használható, számos munkafo-
lyamatra van még szükség ahhoz, hogy az a számára is kezelhető legyen. 

Az elméleti modellek gyakran éppen a gyakorlati teszt során buknak el. Az ellenőrzés folyamán felme-
rülhetnek olyan szempontok, amelyekkel a modell alkotás során nem számoltunk, figyelembe vételük 
nem történt meg. Ebből fakadóan a körülmények olyan furcsa konstellációja állhat elő, amire a legfel-
készültebb kutató, szakember sem gondolhatott. Ilyen esetekben szokott kiderülni, hogy bizony az a tu-
datlan anyag jobban ismeri a fizikát, a kémiát, a biológiát, stb., mint mi, akik megpróbáljuk a termé-
szeti jelenségek kimenetelét megjósolni. 

Az éles adatokkal elvégzett sikeres teszt már egy óriási lépés abba az irányba, hogy eljusson az „ipar 
érett”, piacon is értékesíthető szintre, s ez által az üzleti világ számára már jól értékelhető eredmény 
születhessen belőle.

A megrendelő szemszögéből, az üzleti szempontból való sikeresség fogalma nem esik egybe a tudo-
mány szempontjaival. Elvileg három kimenetele lehet egy kutatás-fejlesztési munkának. Amennyiben si-
kerül egy, a meglévőnél jobb, olcsóbb megoldást találni, a projekt mindkét szempontból sikeresnek te-
kinthető. Ha azonban a megtalált alternatív megoldás ára nem kedvezőbb, akkor üzleti szempontból 
nem tekinthető az eredmény sikernek, de tudományos szempontból annak kell tekintsük. Az íróasztalba 
eltéve ez az új fejlesztés lehet később üzleti szempontból is eredményes, hiszen elképzelhető, hogy elér-
kezik egyszer az az idő, amikor már érdemes lesz elővenni, s alkalmazni. 

Nem szabad azonban megfeledkezni a harmadik eshetőségről sem, hiszen a kutatás-fejlesztés egyik fő 
ismérve éppen a bizonytalansági tényező, vagyis előre meg nem jósolható az eredménye. Az is előfor-
dulhat tehát, hogy a kutatási terv végrehajtása után a rendelkezésre álló idő és források felhasználása el-
lenére nem találunk alternatív megoldást vizsgált problémára. Üzleti szempontból ez még inkább ku-
darcnak tekinthető. Tudományos szempontból azonban számos olyan tapasztalat születik, amely a jövő 
számára értékes tanulsággal szolgálhat. Tudományos szempontból tehát érték az is, hogy mely irányok-
ban, mely módszerek felhasználásával nem érdemes próbálkozni, ugyanis azon a módon egyszer már 
igazolhatóan nem sikerült eredményt elérni. Az ilyen kutatások során gyakran találkozni azzal, hogy az 
eredeti célt ugyan nem sikerült elérni, de számos más kérdéskörrel összefüggésben születnek új tapasz-
talatok, eredmények.

Ha figyelmesen végigkövetjük a kutatás elvi menetét, azt láthatjuk, hogy minden továbblépés feltétele 
ez előző lépés megnyugtató módon való lezárása. Arra számítani, hogy véletlenül felfedezünk valamit, 
olyan, mint a lottó ötös megnyerésére alapozni a magunk boldogulását. Természetesen vannak, akik 
hétről -hétre elviszik a főnyereményt, de a valószínűségek ismeretében talán mégsem érdemes kitartó 
munka helyett a nyertes szelvényre várni.
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Kétségtelen tény az is, hogy a világon mindenütt a tudomány vívmányai jobban érdekli az embereket, 
mint a kutatási módszerek, amelyekkel azokat elérik. 

Az elmondottakat tehát úgy foglalhatjuk össze, hogy a kutatás-fejlesztés tudományos módszereinek fel-
használása mellett legalább annyira fontos az üzleti szempontok érvényre juttatása. Sokszor találkozunk 
azzal a vélekedéssel, hogy a két megközelítésmód kibékíthetetlen ellentétpárt alkot. Ma ezt a két egy-
mástól távol eső területet hazánkban is un. híd szerepet betöltő szervezetekkel próbálják meg összeköt-
ni. Meggyőződésünk szerint azonban nem áthidalni kell a távolságot, hanem csökkenteni. A csökkentés 
pedig azt jelenti, hogy olyan versenyszférabeli szereplők létrejöttét szükséges elősegíteni, amelyek mi-
közben a piaci versenyben nap mint nap megmérettetnek, aközben kellő forrásuk jut kutatás-fejlesztésre 
is. 

Összefoglalás

Az egyetemek, akadémiai kutató helyek, valamint az itt megszülető tudományos eredményeket haszno-
sítani hivatott versenyszféra jobb együttműködése csak úgy valósítható meg, ha a célokat közelítjük 
egymáshoz. Ehhez első lépésben meg kellene teremteni valamennyi területen a szavak és a tettek egysé-
gét. Nem elegendő ugyanis kívánatos folyamatokat a szavak szintjén támogatni, majd pedig a valóság-
ban az érdekeltségi viszonyok alapján az ellenkezőjét cselekedni. A hosszú távú célok ugyanis közösek, 
de ehhez a piaci és nem piaci szereplőket érdekelté kell tenni abban, hogy a rövidtávú érdekek oltárán 
ne áldozzák fel saját hosszú távú érdekeiket. Ehhez azonban olyan környezet megteremtése szükséges, 
amelyben az építő jellegű, értékteremtő munka erkölcsi és anyagi megbecsülése a jellemző. Hazánk szá-
mára nem a mai értelmezésünk szerinti tudás, hanem az értékteremtő folyamatokhoz kapcsolódó kreati-
vitás, az innováció, a megújulási képességünk jelentheti a kilábalás igazi esélyét. 

Sok mindennek a tudása velünk született képesség, más tudáselemeknek pedig hosszas tanulás árán jut-
hatunk a birtokába. A születés pillanatától zajló tanulási folyamata az emberiség által több ezer év alatt 
összegyűjtött tudását igyekszik többnyire ma is egy intézményesített oktatási rendszerben átadni. Ha-
zánk lehetőségeit, az itt élő emberek boldogulását nem kis mértékben határozza meg az, hogy milyen is 
ez az oktatási rendszer. 

A fenti kérdéskörökben folytatódó párbeszéd hozhatja felszínre azokat a konkrét jó megoldásokat, ame-
lyek a közösen felismert bajokra a gyógyírt jelenthetik. Bízom abban, hogy az érintettek felismerték, 
hogy nem halogatható tovább a közös cselekvés. Remélem továbbá, hogy meg is van valamennyiünkben 
az a nyitottság és őszinte igyekezet, amely a pozitív irányú változások mielőbbi elindításához szükséges.

Készítette:

Dr. Kovács Zoltán
Dr. Reith János
Direct-Line kft.
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