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Bevezetés

Ez évben jelent meg kormányrendeletként a „Befektetés a jövőbe” címmel elkészült innovációs straté-
gia, amelyet a kapcsolódó területeken folyó stratégiai és részletes tervezési lépésekkel meg kellene töl-
teni tartalommal. Az innovációs stratégiában szereplő helyzetértékeléssel egyet kell érteni, mert az in-
nováció hazai helyzete valóban nem kedvező. A megfogalmazott célok viszont nagyon imponálóak és 
ambiciózusak, így bőséges feladatot jelölnek ki a jövőre vonatkozóan minden közvetlenül érintett terület 
számára.

A tudományos kutatás, műszaki fejlesztés innovációban betöltött szerepe miatt nagyon időszerű a tudo-
mánypolitikai stratégiai elkészítése is. Utoljára 2005-ben készült stratégiai terv, illetve 2 évente készül 
hasonló szintű összefoglalás az akadémia munkájáról. A jelenlegi stratégiában is mind a helyzetértéke-
lést, mind pedig a célokat illetően sajnos sok közös elem található a hivatkozott korábbi írásokban. Ez 
annak a ténynek a szomorú következménye, hogy nem sikerült a 2005-ös stratégia alapján felzárkóz-
nunk, sőt a lemaradásunk több területen még tovább nőtt. A hangzatos célokat több okból sem érhettük 
el. Egyrészt a nagyon általános megfogalmazások miatt kevés mérhető konkrétum szerepelt bennük, így 
a teljesülésük sem igazán ellenőrizhető. Másrészt a nagyívű terveket csak ritkán követték irányába mu-
tató tettek. A korábbi tapasztalatokból kiindulva a veszély most is fennáll, hogy nem sikerül a stratégiai 
célokat a hétköznapokban folyó részletes tervezés és kivitelezés révén valóra váltani.

Ennél az eshetőségnél már csak egy rosszabb van, amikor rossz célokat tűzünk ki, s azokat viszont ke-
mény munkával elérjük. Most egy olyan szokatlan helyzet állott elő, hogy Brüsszeli irányelvek mentén 
hirtelenjében meg kellene növekedjék a K+F+I-re fordítható források mennyisége. Mint a vitaanyag-
ból ki is derül, igen nagy a kísértés minden szereplőnél arra, hogy ennek az összegnek egy minél na-
gyobb hányadát szerezze meg anélkül, hogy érdemi változtatást kelljen az általa képviselt területen vég-
rehajtani. A legtöbb tudományos terület a helyzetet ma úgy értékeli, hogy ezzel a változással kerül visz-
sza minden a normális kerékvágásba. Végre felismerésre került az érintett terület fontossága és megke-
rülhetetlensége. Ha valahol hiba volt a korábbiakban, az házon kívül keresendő. S ha esetleg önkritiku-
san látunk is belső problémákat, akkor arról most nem taktikus beszélni.

A vitaanyagban és a vele párhuzamosan készülő felsőoktatás reformja tárgyában készülő stratégiában is 
csupán annyi hangzik el, hogy vannak ugyan kisebb-nagyobb problémák, a kívülállók részéről megfo-
galmazott jogos kritikák, de ezek fő oka az eddigi pénzszűke volt. Amennyiben azonban a források egy 
elvárt szintre emelkednek, minden korábbi probléma automatikusan megoldódik. A képlet tehát roppant 
egyszerű. Diagnózis: kevés a tudomány támogatására fordított összeg. Terápia: több anyagi támogatás. 
Sajnos nem ilyen egyszerű a megoldás, s ez sehol a világon nem így működik.

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   -

mailto:info@dldh.hu
http://www.dldh.hu/


Véleményem szerint viszont, ha nem történik érdemi változás a K+F+I valamennyi területén, akkor a 
lényegesen magasabb pénzek ugyanúgy ki fognak folyni azokon az eresztékeken, amelyeken a korábbi 
években is szinte nyom nélkül eltűntek. Amennyiben reformértékű változásokra nem kerül sor, akkor 
sajnos ugyanaz fog történni, mint korábban annyiszor. A tervezési időszakot követően kénytelenek le-
szünk újra megállapítani, hogy a célokat nem sikerült maradéktalanul elérni, s a fejlesztéstől remélt fel-
zárkózás helyett további nőtt lemaradásunk.

Az ember minden távolabbra mutató céljának az elérése tudatos tevékenységet tételez fel, amely a ter-
vezés különböző szintű lépéseit igényli. A stratégia készítése az első lépése ennek a tervező munkának, 
amelyben a céljainkhoz vezető út legfontosabb állomásait határozzuk meg. A tudománypolitikai straté-
gia célkitűzéseinek az elérésére akkor van esély, ha reális célokat tűzünk ki, s a vele járó feladatokat 
következetesen végrehajtjuk. Jelen esetben a stratégia készítés során is nagyon fontos az innovatív mód-
szerek alkalmazása. Az innovatív megközelítése a dolgoknak az, amikor objektívan, világosan, elfogu-
latlanul igyekszünk megfogalmazni a problémákat, majd pedig megoldjuk azokat azon a módon, hogy 
az eredmények lehetőleg minél több ember érdekeit, minél hosszabb távon szolgálhassák.

Egy stratégia véleményezése során természetesen nagyon fontosak azok az észrevételek, amelyek a 
megfogalmazottakat veszik górcső alá, de sokkal fontosabbak azok a megjegyzések, amelyek viszont a 
stratégiából kimaradó hiányosságokra mutatnak rá. Olyan hiányosságokra, olyan problémákra, amelyek 
megoldása nélkül teljességgel esélytelen a kitűzött célokat elérni.

A vitaanyagból nagyon hiányoznak a kulcsfogalmakra vonatkozó definíciók, jó meghatározások. Így 
például nagyon fontos volna a tudomány, a kutatás-fejlesztés és az innováció fogalmait tisztába tenni, a 
közöttük fennálló kapcsolatrendszert bemutatni.

Formai jellegű észrevételek:

A vitaanyag szerkesztése, illusztrálása valóban nagyon jó. A kritikus észrevételek inkább a tartalmat il-
letően fogalmazódhatnak meg.

A stratégia tartalomjegyzéke alapján is jól láthatók az aránytalanságok. A helyzetelemzés pontba min-
den további nélkül belekerülhetne összefoglalóként a 4. pontban egyedül szereplő SWOT analízis. A tu-
domány és intelligens szakosodás, mint külső elvárás mind a helyzetelemzésben (adott Uniós követel-
mény), mind pedig a „Célok és intézkedések” között jól elférne. A 6. pontban szereplő monitoring té-
makör sem érdemel önálló fő pontot, inkább lehetne az a jelenlegi számozás szerinti 5.5 fejezet. Az al-
pontok vonatkozásában is hasonlóképpen indokolt volna egyenszilárdságú fejezeteket létrehozni.

Miután létezik kiváló magyar szó az „ex-ante” kifejezésre, s az ráadásul rövidebb is, így javasolom az 
anyagban több helyen is inkább ezt használni.

Nem túl következetes, s a tudós társadalomhoz méltatlan is az az érvelési rendszer, amely az EU-s nor-
mákat mindent eldöntő érvként használja ott, ahol az számára kedvező, viszont amennyiben nem az, 
azonnal az EU-s előírások kikerülésére keresi az indokot és módszert. Erre szolgálhat példaként az, 
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amikor a Budapesti régió uniós támogatási elveinek a meghaladására születik javaslat. Hasonlóképpen 
szóba hozható példakén az a sajátosan magyar megoldás, amely akadémiai gyakorlatot már sokan és 
sokszor megkérdőjelezték, de érdemi eredményt nem sikerült elérni. Alapvető jogi és józan paraszti 
észen alapuló normába ütközik az, hogy teljesítmény nélkül, pusztán egy akadémiai tagviszony alapján 
egyesek életük végéig jelentős kifizetéshez juthassanak az adóforintokból. Nem elfogadható az az ilyen-
kor gyakran előráncigált válasz, hogy itt valójában a korábbi időszakban elvégzett eredményes munkák 
utólagos honorálásáról van szó. Maguknak a valóban komoly munkát végzetteknek az érdekében jelent-
hetjük ki, hogy miért csak utólag, s miért nem az esedékesség idején kapták meg tudósaink a jogos el-
lenértéket? Mielőbb el kellene jutni oda a tudomány világában is, hogy minden valós teljesítmény árát a 
hasznosulás mértékével arányosan és késedelem nélkül fizessék meg az érintetteknek. 

1. Helyzetértékeléshez

„Magyarország versenyhátránya ráadásul még az EU-énál is nagyobb iramban nőtt a kutatási és innová-
ciós  teljesítmény  területén,  egy-két  kiugró  eredménytől  illetve  néhány  jellemzőtől,  mutatótól 
eltekintve.” (10. oldal)

A tényfelismeréssel, a probléma azonosítással maximálisan egyet kell érteni. Fontos volna azonban az 
okok megkeresése. Nem lehet mindenre az a diagnózis, hogy azért van ez így, mert kevés pénzt kapott 
a terület. A mélyebben lappangó okokat kell megtalálni. Nem elég ugyanis egy felületes diagnózis felál-
lítani, majd pedig a szokásoknak megfelelően mindenre ugyanazt a gyógymódot, azaz a pénz infúziót 
felírni.

„A versenyszektorban működő vállalkozások által fejlesztett termékek minősége és piaci értéke a hozzá-
adott szellemi értéken alapul, amely hozzáadott érték – Magyarországon különösen – jelentős részben 
az akadémia szféra (felsőoktatási intézmények, akadémiai kutatóhálózat, egyes minisztériumi és non-
profit kutatóhelyek) kutatási teljesítményétől és kutatói utánpótlást biztosító képességétől függ.” (12. ol-
dal)

A fenti mondatban megfogalmazottak sajnos tényszerűen nem igazak. Ma Magyarországon az itt gyár-
tott termékek jelentős részét külföldi tulajdonú vállalatok állítják elő, amelyeket nem idehaza fejlesztet-
tek. Különösen érvényes ez a magas hozzáadott értéket képviselő termékekre. Az ország gazdaságának 
a korábbi két évtizedben való kiárusítása nyomán a hazai tulajdonú versenyszféra szereplőit nagyítóval 
kell keresni. Kétségtelen tény, hogy a rájuk jellemző fiatalkori gyengeségük és fejletlenségük okán na-
gyon nehéz egy nyugat-európai szintű k+f szektor eltartását alapozni. A külföldi cégek pedig érthető 
okokból inkább szeretnék a fejlesztéseinket otthon tartani. Amennyiben néhány marginális jelentőségű 
feladattal meg is bízzák a hazai kutatókat, az inkább a ritka kivétel.

A helyzetértékelésben teljesen figyelmen kívül marad tehát az a tény, hogy a hazai gazdaság jelentős ré-
sze ma már külföldi kézben van. A külföldi tulajdonú cégek pedig nem abban érdekeltek, hogy műszaki 
és üzletpolitikai szempontú titkaikat megosszák velünk. S abban sem érdekeltek, hogy a magas hozzá-
adott értékből származó hasznot Magyarországon osszák szét. Ide érdemes idézni Orbán Viktor Bálvá-
nyosi Nyári Szabadegyetemen és Diáktáborban, a székelyföldi  Tusnádfürdőn elmondott beszédének 
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végén vázolt tényeket. Magyarország lakossága évente legalább 2000 Milliárd forinttal több értéket kell 
előállítson, mint amit elfogyaszthat. Az elemi logika szabályai szerint pedig nyilvánvalóan vannak or-
szágok, ahol ez a tőlünk elvándorló eredmény megjelenik, vagyis ők ennyivel többet fogyaszthatnak an-
nál, mint amit a jelenben elő tudnak állítani.

A k+f szférában a korábbi években egyszerre volt jelen a szűkösség és a pazarlás. Erre kiváló bizonyí-
ték az, hogy miközben az infrastruktúra elmaradottnak tekinthető, aközben komoly gondot okoz a jelen-
tős kihasználatlan kapacitások kiaknázása. Ez tehát azt jelenti, hogy szűkös források ellenére futotta fe-
lesleges beszerzésekre.

„Európai és hazai szinten is alaposan át kell tehát gondolni az innovációpolitikát és a tudománypolitikát, 
valamint az ezekhez kapcsolódó oktatási stratégiákat egyaránt.” (10. oldal)
Ezzel a kijelentéssel maximálisan egyet kell érteni. S a most készülő stratégiának pontosan ezt kellett 
volna tennie. Azaz olyan kérdéseket is nagyító alá kellett volna venni, amelyeket ma a politikailag kor-
rekt vélemények szajkózása időszakában, a rövid távú és közvetlen érdekek miatt nem szokás.

Számos olyan probléma halmozódott fel az utóbbi években, amelyek megoldása érdekében a hazai tudo-
mány semmilyen megoldást nem kínált, sőt esetenként még a bajok növekedéséhez járult hozzá. Joggal 
tehető fel a kérdés, hogy a mindhárom tulajdonosi körben (állam, vállalkozások, magánszemélyek) ér-
vényes mértéktelen eladósodásért milyen mulasztás terheli a tudományos közösséget. Miért asszisztált a 
tudomány a pénz fogalmának, működési módozatainak a torzulásához, amely sok szakember szerint ma 
a válság egyik fő oka. Még ma is bátornak kell lenniük azoknak a kutatóknak, akik le merik írni, hogy  
az idők során a pénz szerepe jelentős mértékben rossz irányba változott. A válságért felelős torz pénz-
ügyi rendszer ma már sokkal inkább a fejlődés, a termelés korlátozó tényezője, mint annak előmozdító-
ja.

„Nagy problémát jelent ellenben, hogy a felsőoktatási és azon túl a kutatói utánpótlás akadályai már a 
köznevelési rendszerben, középiskolai szinten jelentkeznek, továbbá az oktatási rendszer egészét illető-
en vannak minőségi problémák.” (11. oldal)
Ezzel a ténymegállapítással is maximálisan egyet kell érteni. Így tehát azonnal felmerül a tudomány fe-
lelőssége és feladata is egyben. Sajnos a stratégia a későbbiekben erre a kérdésre sem tér vissza, pedig 
sokkal fontosabb és súlyosabb probléma ez, mint az, hogy lesz-e több nemzetközi szervezetbe a tagsági 
díj befizetésére kb. 1 M Ft nagyságrendű forrás.

„A magyarországi helyzet reális értékelésekor el kell ismerni, hogy az innováció területén még az átla-
got is meghaladó mértékben le van maradva Magyarország, amelyet a szakmai körökben közismert ösz-
szehasonlító adatok szerinti mérőszámok is megerősítenek.” (13. oldal)
Ezen kijelentés egy olyan figyelmeztetés, amely messze fontosabb problémák megoldását igényelné, 
mint például azt a stratégiában tárgyalt kérdést, hogy hány szintű rendszerben jutnak el a pénzek a kuta-
tási intézményekhez.

„Azaz az EU kutatási pályázati forrásainak masszívan több mint felét a felsőoktatási intézmények 
és az MTA hívják le, és nem a vállalkozói szféra intézetei.” (33. oldal)
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Ehhez a sikerhez akkor lehetne jó szívvel gratulálni, ha ezen pénzek felhasználása következtében előáll-
tak volna azok az országunk javát szolgáló eredmények, amelyek a felhasznált pénzek növekedésével 
arányos fejlődést hoztak volna. Magyarország sikeressége a Brüsszeli pénzek lehívásában nem azonos a 
hasznosítás sikerességével. Ez utóbbin még sokat kellene dolgozni. Hasonlóképpen a publikálásban való 
sikeresség messze nem azonos az eredmények alkalmazásának sikerességével. Ugyanis a gazdasági és 
társadalmi hasznosíthatóság valódi eredményeket és hasznosítási lépéseket egyaránt feltételez. 

„Ezeket  az  innovációs  teljesítményeket  nagyobbrészt  nagyvállalatok,  illetve  nagyvállalati-egyetemi 
együttműködések állítják elő.” (13. oldal)
Ez is örvendetes, és dicséretes dolog. A probléma viszont azokkal az elő nem állított innovációkkal 
van, amelyek a hazai KKV-knál nem valósulnak meg, pedig ráadásul az ő átlagos adóterhelésük a ma-
gasabb, így nagyobb mértékben kénytelenek hozzájárulni a közös kiadásokhoz, amelynek részét képezi 
a k+f és felsőoktatás is.

„A tudományos szektor (felsőoktatási intézmények, akadémiai intézetek) és a vállalatok közötti kapcso-
latok ugyan megerősödtek az elmúlt időszakban, de a jelentős előrelépések és fejlesztések ellenére még 
mindig nem elég erős a felsőoktatási intézmények és vállalatok közötti együttműködés.” (16. oldal)
Ennek a kijelentésnek az igazságtartalmát senki nem vitatja. Viszont nem történik meg az idevonatkozó 
okok feltárása, a konkrét teendők meghatározása. Pedig ezen okok ismerete nélkül nincs esély a válto-
zásra. 

„A szektorban csak lassan halad előre az egyéni és az intézményi kiválóságot egyaránt erősítő szemlé-
letváltás;” Íme egy fontos magyarázat arra, hogy miért is gyenge a magyar tudományos szféra, „bár ki-
tűnő adottságokkal rendelkezik” (18. oldal)

„Az országban a kevés nemzetközileg is versenyképes tudásközpont mellett jelentős, elaprózott kutatási 
kapacitások vannak,” (18. oldal)
Egy újabb olyan probléma, amely könnyen orvosolható lett volna akár eddig is, ha a szemléletváltás 
nem késne továbbra is.

„A ma Magyarországon adható tudományos fokozatok, címek, egyetemi kinevezések rendszere kétség-
telenül bonyolultabb a világátlagnál. „ (44. oldal)
Joggal merül fel az emberben a kérdés, hogy vajon mi indokolja ezt, s miért nem történik ez ügyben is 
egy egyszerűsítési lépés. Vélhetően itt is a szemlélettel és az érdekekkel van a baj.

Az európai forrásokért folyó versenyben a nyugat-európai intézmények igyekeznek kiszorítani a kisebb 
és gyengébb kelet-európai versenytársakat. Ez tehát azt jelenti, hogy a tiszta verseny nem csak a gazda-
ságban, hanem a tudomány területén sem a valóság része, csupán néhány naiv ember agyában létező 
eszmény. Például a CERN tagdíjunk 2013-ban 7,36 millió CHF, s közben büszkén azt mondjuk, hogy 
1.264.00 CHF értékű megrendelés jött vissza Magyarországra.

Az EUREKA program már a számai alapján is jelentéktelenség kategóriába sorolandó, a COST hason-
lóképpen a többivel. Egyedül a XFEL jelent a kiadási oldalon jelentős tételt a maga 2 millió eurós ösz-
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szegével. Sajnos arról nem lelhető fel adat, hogy ezért a pénzért mit kapunk cserébe. Sokan várják kí-
váncsian, hogy „az eddig elképzelhetetlen alkalmazások”, amelyeknek ez a rendszer teret nyit, milyen 
eredményeket hoz.

A nemzetközi együttműködések fontosak akkor, ha a tagdíjak befizetésével elfogadható arányban áll az 
a haszon, amelyet cserébe kapunk. Az a tapasztalatom, hogy előszeretettel fizetünk be elit klubokba, 
majd pedig a lehetőségek töredékével sem élünk.

Mint a felsorolásból is látszik, az európai tudomány világától sem idegen különböző gittegyletek, vala-
mint élelmes üzleti vállalkozások működtetése.

„A tudomány a globalizáció korában csak nemzetközi környezetben valósítható meg magas színvona-
lon.” (59. oldal) kijelentés tartalmaz ugyan sok igazságot, de sajnos számos ellenérvet is fel lehetne itt 
sorolni. Az igazán jelentős felfedezések a mai napig jellemzően egyetlen ember, vagy egy kisebb cso-
port nevéhez fűződnek.

A vitaanyagban mindenütt a lehetőségek, a finanszírozási források szükségessége hangsúlyosan szere-
pel, azonban arról, hogy hogyan kívánunk ezekkel a lehetőségekkel élni, s főleg milyen haszon szárma-
zik ebből az ország egésze számára, a stratégia adós marad.

dr. Anisits Ferenc k+f és az innováció írásában a következőket mondja ezzel kapcsolatban:

„Az MTA a K+F tevékenységét az alapkutatásra korlátozza. Félő, hogy ezzel az ország legtekintélye-
sebb szellemi fellegvára az ország javát szolgáló tudás hasznosításáról önkéntesen lemond. A hagyomá-
nyos intézményi (akadémiai és egyetemi) kutatás a gazdaság egyre szélesedő területeire sehol a világon 
nem képes kiterjedni. Másrészt a gazdasági verseny dinamikájából eredő követelményeknek az állami 
dotációval és szakmailag kiüresedetten működtetett intézmények nem tudnak megfelelni. „

„Az MTA és a felsőoktatás a műszaki innováció folyamatában legjobb esetben a résterületeke bedolgozó  
és kisegítő funkcióra alkalmas.”

„Az oktatók az iskolapadból kerülnek a mai kritériumrendszer szerint a professzori pozícióba. Mivel az  
oktatók legnagyobb része gyárat belülről aligha látott, az oktatás gyakorlatidegen. A műszaki fejlesztés 
mérésekben, számításokban, kiértékelésekben és tudományos publikációkban merül ki.”

„A világ tudományosságában minden kétségen kívül Magyarország – bizonyos mutatókat figyelembe 
véve - előkelő helyen szerepel. Ugyanakkor ez nem mutatkozik a társadalom jólétében és a gazdaság  
versenyképességében, sőt alakulásában sem.”

„Az a szemlélet, amely szerint a tudományos közösség kizárólagos joga annak meghatározása, hogy a 
költségvetés vonatkozó kiadásai ténylegesen mire kerüljenek elköltésre, egy idejét múlt tudományfelfo-
gás.” 
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„Tudomásul kell venni, hogy a korábbi évtizedekben szerzett előjogok, privilégiumok, struktúrák őrzé-
sének híveit nem ösztönzi a belső megújulásra semmi.”

A fentiek alapján tehát kijelenthető, hogy a magyar tudomány- és K+F politika alapjaiban újragondo-
lásra szorul. 

2. Célok kijelöléséhez

A k+f a világban mindenütt az egyik legjobb hosszú távú befektetés, de természetesen csak akkor, ha 
ezt  jól  csinálják.  Magyarországon  évtizedek  óta  folyamatosan  viszonylag  nagy  összegekkel 
„támogatott” terület a k+f, így minden időben a korábbi évek befektetéseinek meg kellett volna már té-
rülnie, az eredményeknek meggyőző módon látszania kellene. Az ok, ami miatt ez mégsem így van, 
feltétlenül magyarázatot követel. Nem elfogadható az az érvelés, hogy a helyzet javulni fog, ha több 
pénz lesz majd ezen a területen elkölthető. Roppant nagy a veszélye ugyanis annak, hogy a még több 
pénz még kevésbé hatékonyan költődik el. A k+f piaca ugyanis nem lesz attól nagyobb, hogy a kínálati 
oldalon egy nagyobb kapacitás keletkezik. A k+f színvonala és hatékonysága sem fog nőni attól, hogy 
nagyobb létszám foglalkoztatására nyílik lehetőség.

A tudománytól elvárt eredmény valóban csak a publikáció?

A vitaanyagban rendszeresen visszaköszön az a téveszme, hogy a kutatás eredménye a publikáció. Ha-
sonlóképpen hiba azt sugallni, hogy a publikációk számának a növekedése automatikusan tudományos 
és gazdasági fejlődést eredményez.A publikációs tevékenységek területén bekövetkezett jelentős válto-
zások olyan nemkívánatos eredménnyel jártak, amelyek miatt sajnos ezen a területen is egyre érvénye-
sebb az a népi bölcsesség, mely szerint sok beszédnek sok az alja.

Egy ország tudományosságának a publikációk területén mérhető eredményessége legjobb esetben is csu-
pán egy olyan mérőszám, amely normális esetben elfogadható szintű korrelációt mutat a valódi hasznos-
sággal. Kétségtelen tény, a tudományos munka valódi haszna általában csak kisebb-nagyobb késéssel 
mutatkozik meg. A kutatást finanszírozónak pedig elemi érdeke fűződne ahhoz, hogy már a jelenben is 
valamilyen mérőszámmal rendelkezzen a várható eredményességet illetően. Erre volna kiváló, könnyen 
mérhető adat a publikációs tevékenység színvonalának mérésére szolgála metrika. Ma már nyugodtan 
kijelenthetjük, hogy ez a korreláció a későbbi hasznosság és a jelenkori publikációs eredményesség kö-
zött nem feltétlenül áll fenn. A statisztikai adatok széles köre segít ezt az állítást alátámasztani. Ezt a je-
lenséget nevezik ma európai paradoxonnak. Nem történt tehát más, mint a két folyamat közötti korrelá-
ció megszűnt érvényesnek maradni.

Sokak által ismert tény, hogy a tudományos pályákon az előmenetel érdekében létezik egy erőltetett 
publikációs kényszer.  Ennek következtében sokszorosan több publikáció születik,  mint ezek alapján 
hasznosítható eredmény. További probléma, hogy a hasznosításhoz vezető tevékenységláncolatban is 
számos ponton szakadás van. A vélt és valós, a rövid távú és hosszú távú érdekek harca itt sem a felek 
közötti együttműködést segíti elő. 
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Így például teljességgel érthetetlen a szabályozási beavatkozások között az oktatói besorolású felsőokta-
tási intézményi alkalmazottaknál a nemzetközi relevanciájú folyóiratokban való publikálási kötelezettsé-
gek emelése. Publikálni valamit akkor kell, amikor azt valamilyen okból érdemes megtenni. Publikálni 
csak azért,  hogy egy írással  is  javuljon valamifajta  statisztika,  nem tekinthető tudományhoz méltó, 
emelkedett célnak.

Amennyiben a publikációk döntő többsége publikálásra érdemes eredményeket tartalmazna, akkor ma a 
tudomány nem lemaradásban lenne minden területen a saját korábbi jóslataihoz képest, hanem messze 
túlteljesítette volna azokat. Ki kell jelentsük, hogy a tudományos publikációk egyre nagyobb hányada 
egyre nagyobb mértékben értéktelen, s ez nem utolsó sorban annak a publikációs kényszernek a követ-
kezménye, amely ma a valóságtól egyre jobban elszakadt tudományos szférát jellemzi. Természetesen 
közben kialakult az az üzleti szféra, amely ennek a helyzetnek a haszonélvezője, s kiválóan megél eb-
ből.

Jobban örülnék, ha a k+f intézmények kutatási témákban, projektekben gondolkodnának, ezek lebo-
nyolítására dolgoznának ki stratégiákat, s nem pedig „publikációs stratégiák kidolgozása intézményi 
szinten” (86. oldal) típusú célokat fogalmaznának meg.

„A tudományos kutatás (alap- és alkalmazott kutatás) tudományos értékelési indikátorai - a publikációk 
száma, és a publikáció megjelenési helye, azaz annak ún. „impaktfaktorban”, magyarul: „hatástényező-
ben” mért jelentősége - azonnali becslést nyújtanak.” (43. oldal) Tegyük hozzá, hogy egyre kevéssé jó 
becslést adnak.

„Szintén külön megítélés alá esik a műszaki és informatika terület, ahol alapvetően kevéssé a publikáci-
ók, inkább konkrét a fejlesztési eredmények, tervek, eljárások jelentik a teljesítményt. „  (43. oldal)

Nem látom be, hogy miért csak a műszaki területeken jelentenék a publikációk helyett a teljesítményt 
inkább a konkrét fejlesztési eredmények. Csak nem akarja azt mondani a tudós társadalom, hogy a töb-
bi tudományterületnek, a természettudományoknak, a társadalomtudományoknak nem is lehet a műsza-
kival megegyezően konkrét haszna? Ott jobb híján maradnak a publikációk, amelyek száma, megjelenés 
helye és idézettsége a minőség becslésére szolgáló egyetlen paraméter? Meggyőződésem, hogy ez nem 
így van, legfeljebb nehezebb, de egyáltalán nem lehetetlen megtalálni a konkrét hasznosíthatóság módo-
zatait. A legfontosabb, hogy legalább törekedni kellene rá, s nem eleve lemondani róla.

Szögezzük le, a k+f munka célja és haszna nem a publikáció, hanem maga az a társadalmi és az azon 
belül fontos gazdasági eredmény, amelynek köszönhetően az emberek egyre jobban élhetnek.

A tudós társadalom nagy része nem tekinti feladatának az általa létrehozott értékek hasznosítását. Az 
eredmények publikálásával az egész emberiség szolgálatában végzett munkásságát befejezettnek tekinti, 
az elefántcsonttoronyból nem hajlandó lejönni a hétköznapok szürke valóságába. A jelenlegi hazai gya-
korlatban nincsenek se ösztönzők, se pedig igazi kényszerek a k+f eredmények hasznosítására. Sajnos 
sokkal inkább jutnak érvényre a hasznosítást akadályozó mechanizmusok.
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Ipari szakemberként már egészen megörültem az alábbi mondatnak: „A publikációk száma azonban ön-
magában nem mond el semmit a kutatói közösség eredményességéről.” (55. oldal) Magam is úgy gon-
dolom, hogy a publikációk a kutatás eredményessége szempontjából valóban sokadlagos jelentőségű 
kérdés. Mint kiderült, a stratégiában továbbra is kizárólag a publikációk játsszák a fő szerepet, azonban 
az „eredményesség” megítélésének az árnyalására sikerült különböző viszonyszámokat, fajlagos értéke-
ket, aggregált mutatókat előállítani, amelyek vonatkozásában akár eltérő sorrendek alakulhatnak ki. Így 
mindenki megtalálhatja a maga számára jól mutató indexet.

A magyarországi helyzet azért is elgondolkodtató, mert ha el is fogadjuk, hogy a tudományos tevékeny-
ség eredménye a publikáció, még nehezebb megmagyarázni az elmúlt ciklus azon tényadatait, hogy nö-
vekvő kutatói létszám ellenére csökkent a publikációk száma. Még érdekesebb lenne annak vizsgálata, 
hogy ezen közszemlére kitett tudományos eredmények milyen hasznot hoztak az országnak.

Úgy tűnik tehát, hogy a tudományos közvélemény számára egy sor olyan féligazság merevedett axiómá-
vá , amelyek megkérdőjelezése nélkül nem épülhet fel egy új tudománypolitika.

A stratégia a meghatározó részben arról szól, hogy milyen összegeket milyen technikákkal kellene eljut-
tatni a címzetthez. Alig esik ezzel szemben szó arról, hogy mit kap a társadalom ezért a pénzért cseré-
be. Már a megfogalmazás is beszédes:
„A tudománypolitika célja a tudományos szféra működésének és fejlődésének biztosítása, valamint a tu-
dományos eredmények hasznosításának elősegítése.” (9. oldal) Jobban örülnék, ha a megfogalmazás az 
alábbi lenne:

A tudománypolitika célja a tudományos eredmények hasznosításának a biztosítása, valamint a tudomá-
nyos szféra működésének és fejlődésének az elősegítése. 

A tudomány fő célja az kellene legyen, hogy a saját eredményeinek az előállításán és a hasznosulásán 
dolgozzon. Ezen eredmények jelenhessenek meg a társadalomban, az értékelőállító folyamatok mehes-
senek végig. A jó anya sem tekinti a feladatát befejezettnek a feladatát azzal, hogy megszüli a csecse-
mőjét. Az ő dolga és felelőssége eljuttatni a gyermeket addig, amíg önjáróvá nem válik. Ehhez termé-
szetesen minden segítséget joga van megkérni, a társadalomnak pedig kötelessége ezt megadni a számá-
ra.

Kutatói létszám növekedés

Nem cél, legfeljebb eszköz lehet a k+f költések növelése. A cél valójában egy olyan fejlett társadalom 
és erős gazdaság megteremtése lenne, amelynek egyáltalán nem okozna gondot k+f célokra magasabb 
források biztosítása. Hasonlóképpen nem az az alapvető cél, hogy minél több pénzt hozzunk el Brüsz-
szelből, hanem az, hogy az elhozott pénzek minél jobban hasznosuljanak. Nem az tekinthető hasznosu-
lásnak, ha minden korábbinál nagyobb számú publikáció születik ezekből a pénzekből, hanem az, ha az 
eredmények az ország növekvő életszínvonalában jelennek meg.
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Nem csak a tudós társadalomnak, hanem minden embernek lehet jogos elvárása a fejlett országok szint-
jéhez mérni a maga körülményeit. Sajnos hazánk gazdasági kérdésekben nem megfelelően felkészült ve-
zető ideológusai és vezetői már jó ideje az ország „versenyképességét” az olcsó és jól képzett munka-
erőben látják. A két követelmény azonban a világon mindenütt ellentmond egymásnak. Mára kijelent-
hetjük, hogy a sorrendben elöl álló olcsó munkaerő megvalósult, a neki ellentmondó jól képzettség pe-
dig értelemszerűen nem sikerült. Akik a rendszer működése ellenére a jól képzett oldalt erősítették vol-
na, azok vagy megkeseredve lemondtak céljaikról, vagy külföldre menekültek.

A tudásalapú társadalom eszméje éppen az ellenkezője annak, ami az elmúlt két évtizedet jellemezte. 
Az átmenet vélhetően hosszú lesz. Rövidíteni ezt azzal lehet, ha nagyon tudatosan és következetesen ha-
tározzuk meg ehhez a reális célokat, s hajtjuk végre az elérésükhöz szükséges lépéseket. A vitaanyag-
ban a tudománypolitikára vonatkozóan sem történik meg ezeknek a céloknak a meghatározása, így a 
hozzájuk vezető lépések sem tervezhetők meg.

A kutatói létszám növelése tehát szintén nem egy eleve elrendelt cél, hanem sokkal inkább csak egy ki-
váló eszköz lehetne arra, hogy hazánkban a fejlődés beinduljon és felgyorsuljon. Ez azonban automati-
kusan a létszám megnövekedése révén nem fog bekövetkezni. Nagyon szükséges volna kijelölni azokat 
a konkrét feladatokat, amelyeken a jövőben ezzel a megnövelt létszámmal dolgozni fogunk. Egy gazdál-
kodó szervezetnél igencsak megmosolyogni való dolog volna egy olyan menedzseri döntés, hogy ve-
gyük fel a többletlétszámot, majd pedig kitaláljuk, hogy milyen célra is foglalkoztatjuk őket.

Azonnal felmerül a kérdés: Milyen módon növeljük a kutatói létszámot? Arányosan, vagy valamely te-
rületeken az átlagot meghaladóan? Nem a „piacot” kellene először létrehozni? A mai kutatóhelyek is 
arra panaszkodnak, hogy sok felesleges, ki nem használt kapacitásuk van. Ráadásul éppen az akadémia 
elnökétől tudjuk, hogy a kutató hálózatban nagyon magas arányban „dolgoznak” nem kellően felkészült 
tudósok is. Joggal merül fel a kérdés, ha ez így van, akkor nem a tudomány további visszaesésének le-
szünk az elszenvedői. Nem azzal kellene kezdeni, hogy az alkalmatlanokat eltávolítjuk? Vagy ők lesz-
nek majd a belépők mentorai?

Egyenletes eloszlást feltételezve az egyes korosztályokat illetően, a 38 ezer fős kutatói létszám átlago-
san évente 1000 nyugdíjba vonulót tételez fel, s ezt a létszámot növeli az egyéb más okból pályaelha-
gyókká válók száma. Így évente a szinten tartás 1250-1500 fős létszámot követelne meg. Az utóbbi 
években a doktori képzésben évente átlagosan 1000-1300 főt avatnak PhD fokozattal rendelkező doktor-
rá. A két szám tehát tökéletes átfedésben van. A növekedésnek azonban se a forrása, se a piaca nincsen 
ma még meg. A nagyobb problémát a felsőfokú képzéssel megegyezően a szakmák szerinti arányok és 
a színvonal jelenti. A műszaki, természettudomány aránya alacsony, a színvonal pedig minden területen 
romló tendenciát mutat.

Doktori iskolák

A doktori iskolákkal kapcsolatban a Salzburgi irányelvekben 10 támogatható cél fogalmazódik meg. En-
nek ellenére a hazai helyzet elemzésekor úgy fogalmaz az anyag: „A doktoranduszok nem (mindig) ré-
szesülnek igazi témavezetésben. Emellett a három év általában kevésnek bizonyul az értekezés megírá-
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sára.” (48. oldal) Egy tudománypolitikai stratégiában nagyon rosszul mutat ez az idézet, amelyet a ha-
zai viszonyokat ismerve, akár egy freudi elszólásnak is tekinthetünk.

Azt gondolná az ember, hogy a három év nem az értekezés megírására, hanem a tudományos munkának 
az elvégzésére, majd valóban csak néhány hónap az elvégzett munka értekezés formájában való megírá-
sára szolgál. Ez a mondat is arra enged következtetni, hogy a doktoranduszképzésben is áthelyeződött a 
hangsúly az érdemi k+f munkáról az írásmű elkészítésére. Sajnos így nincs mit csodálkozni azon, hogy 
az innovációs járulék jogszerű igénybevétele ügyében zajló vitákban lényegében laikusok is azt gondol-
ják, hogy a k+f munka nem más, mint egy valamifajta írásmű elkészítése, ami formája és tartalma sze-
rint természetesen már lehet doktori dolgozat, tanulmány, cikk, kutatási jelentés, s számos más műfajú 
dolog. Minden tudományterületre érvényes kellene legyen, hogy nem az írásmű elkészítésére áll rendel-
kezésre a három éves időszak. Sokkal inkább arra tehát, hogy kemény kutató munkával előálljon az az 
eredmény, amelyet aztán legfeljebb néhány hónapban mérhető idő alatt írásos formába kell rendezzen a 
kutatást végző tudós, vagy tudós jelölt.

A kutatásról készülő írásmű elkészítése általában a töredéke időt veszi igénybe annak, mint amennyi idő 
magának a publikálásra érdemes eredménynek az előállításához szükséges. Ameddig ez a szemlélet nem 
válik triviálissá a tudóstársadalom és a laikus közvélemény előtt, addig valóban csak a publikációk lesz-
nek a tudományos munka értékének a becslésére alkalmas mutatók.

Magyarország abban a nem szerencsés helyzetben van, hogy ezen a területen is le van maradva az él-
mezőnytől. A fő feladatot nem az új utak keresése, hanem a felzárkózás mielőbbi elérése jelenthetné. 
Vannak kitaposott utak, amelyeken sokkal nagyobb biztonsággal lehetne haladni, mint olyan kerülő utak 
keresésével próbálkozni, amelyek akár zsákutcákat is eredményezhetnek. 

A célok és intézkedések címszó alatt (75. oldal) a nemzetközi kitekintés alpontban megfogalmazottak a 
tudás felértékelődéséről inkább egy jámbor óhajnak, mint a valóság meghatározó részének tekinthető. A 
tudás mibenlétét illetően is egészen eltérő nézőpontok vannak a fejlett világban, így esetenként szokás 
hozzátenni, hogy a valódi tudásról, s nem pedig a sokak által tudásnak nevezett, valójában szinte sem-
mire sem használható információk birtoklásáról van szó. A tudás és információk birtoklásának képessé-
ge sajnos a magyar nyelvben nem különül el jól egymástól. Így például tudás áramlásról szokás beszélni 
ott, ahol többnyire csupán információ áramlásáról van szó az adott kontextusban. 

Maximálisan egyet kell tehát érteni azzal, hogy a kutatásért felelős akadémiai és a vállalati szféra közöt-
ti együttműködést erősíteni szükséges. Ez azonban nem merülhet ki abban, hogy az akadémiai szféra a 
maga szintjén előállítja az általa új tudásnak nevezett valamit, azt publikálja, majd pedig széttárja a kar-
jait azzal, hogy tessék használni az eredményeket.

Tanulni kell a fejlett világtól atekintetben is, hogy valódi adókedvezményekkel és adminisztratív egy-
szerűsítésekkel segíteni lehessen a termelői szféra innovatív kezdeményezéseit.

A jövőkép és általános célok (76. oldal) között valóban komolyan kellene venni az EU ajánlásait, ame-
lyek udvarias megfogalmazásait nem kellene tovább finomítani, hanem éppen ellenkezőleg, a valós tar-
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talmát kellene belőle kiolvasni. 

„Az EU országspecifikus ajánlása a K+F célkitűzéshez kapcsolódóan kiemeli a kutatások hatékonyabbá 
tételét, a konvergencia régióbeli kutatóhelyek megerősítését az intelligens szakosodás keretében, továb-
bá a kulcsterületekhez kapcsolódó kutatások fejlesztését. Kifejezetten kiemeli a kutatói életpálya mo-
dell kidolgozását, a kutatói életpálya vonzóbbá tételét, a doktori képzések támogatását. „ (76. oldal)

A mai kutatási projektek szétaprózottak. A hatékonyságuk alacsony szintjét az adja, hogy megállnak a 
projektek az „eredmények” publikálása szintjén. A különböző publikációs indexek a tudós társadalom 
teljesítményének mérésére szolgáló formális paraméterek csupán. Messze nem ez kellene képezze a ku-
tató munka lényegét. A szavak szintjén is erőtlenül megjelenik ugyan a hasznosítás követelménye, a va-
lóságban azonban rendkívül ritkán.

Az intelligens szakosodás követelménye pedig magyarra lefordítva azt jelenti, hogy ne foglalkozzanak 
tudósaink az alkotói szabadság jegyében kedvük szerint bármivel, hanem csak olyan dolgokkal, ame-
lyeknek értelme van, amely területen esély mutatkozik a nemzetközi szintű munkákban való valóban 
eredményes részvételre. Itt is érvényes, hogy a kevesebb, néha több.

A kutatói életpálya modell megalkotása pedig azért volna rendkívül fontos, mert sok más területtel meg-
egyezően itt is hiányzik mind egyéni, mind pedig közösségi szinten a tervezhetőség. A stabilitáshoz 
hosszú távú célok, ezek megvalósulását jelentő garanciák kellenének.

Az anyagban két stratégiai célnak nevezett elem áll a középpontban. (76. oldal) Az egyik a k+f ráfordí-
tások szintjének 2020-ig 1,8 %-ra, a másik pedig a kutatói létszám 56.000 főre való emelését fogalmaz-
za meg. Ezen megnövekedett források a tudományos műhelyek fejlesztését hivatottak szolgálni. A fej-
lesztések irányainak meghatározása annyira általános, hogy a stratégia alapján elvégzendő részletes ter-
vező munka számára semmiféle iránykijelölést és megkötést nem tartalmaz.

Az anyag hosszasan foglakozik azzal, hogy a megnövekedett összegű forrásokat milyen csatornákon le-
het és kell eljuttatni a felhasználás helyére. Sajnos viszont arról meglehetősen keveset mond, hogy eze-
kért a pénzekért mit kap cserébe a társadalom.

Kifejezetten pozitív ezen előzmények után az a megjegyzés, hogy az állami kutatói helyek akadémia alá 
való átsorolása után a minisztériumi feladatokat megrendelés irányúvá kell tenni, a jelenlegi fenntartói 
megközelítés helyett.

A fentiek összefoglalásaként érdemes ide idézni dr. Anisits Ferenc alábbi gondolatát:

„Felvetődik a kérdés, hogy indokolt-e az innovációs folyamathoz képest az alapkutatást kitüntetetten ke-
zelni? Nem lenne célszerűbb a kutatás presztízs- jellegének hangsúlyozásával szakítani és kellene sokkal  
praktikusabb, célratörőbb, de főleg hatékonyságra ösztönző kutatásfinanszírozási rendszerre áttérni?”
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3. Tennivalókhoz

Nagyon gyakran nem felel meg a valóságnak az a modell, amely a vitaanyagban úgy jelenik, mintha az 
információáramlás minden előzmény nélkül a felfedező kutatástól indulna, majd az alkalmazott kutatá-
son át jut el az eredmények gazdaságban való hasznosításáig. A valóságban ennek éppen a fordítottja 
kellene megvalósuljon, s számos sikeres esetben a dolog így is működik. Vagyis egy felmerülő valós 
probléma megoldási útjainak a keresése során jutunk el gyakran azokhoz az alapkutatási szintű kérdé-
sekhez, amelyekre aztán egy sokkal általánosabb választ keresnek, mint amit az eredeti probléma meg-
kívánt. 

A technológiai transzfer szerep pedig csak akkor értelmezhető, ha a szóban forgó technológia alkalma-
zására van vevő. 

Ha valóban elő tud az fordulni, hogy egy-egy k+f területnek egyáltalán nincsen hazai hasznosítója, ak-
kor joggal merülhet fel a kérdés, valóban szükség van annak a k+f munkának az elvégzésére?

„Ebben azonban biztosítani szükséges a teljesítményelv maradéktalan érvényesítését.” (19. oldal)
Az alapkutatás területén is valóban fontos volna, hogy „teljesítményelv maradéktalan érvényesítése” 
polgárjogot nyerjen. De ennél is fontosabb volna azt tisztázni, hogy mit tekintünk az alapkutatási terüle-
ten teljesítménynek.

Az EU már részben ráébredt a korábbi évek hibás innovációs politikájára, s a közeli jövőben Magyaror-
szágon is arra kellene törekedni, hogy ne csupán terv maradjon, hanem meg is valósuljon az alábbi:
 „ Horizon2020 három kezdeményezést (FP7, CIP, EIT) foglal magában, és a tervek szerint minden ed-
diginél nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy a tudományos áttörésekből üzleti lehetőségeket biztosító, és 
sokunk életét jobbá tévő innovatív termékek és szolgáltatások születhessenek. Támogatás a kutatástól a 
kereskedelemig tartó innovációs lánc különböző szakaszaiban lesz igényelhető, többek között olyan pro-
jektekre, amelyek a hangsúlyt a társadalmi kihívások kezelésére és az Európai Unió társadalmát érintő 
problémák megoldására helyezik (pl. egészség, tiszta energia, közlekedés).” (34. oldal)
Nem csupán a pályázati politikában, hanem a gazdaság élénkítését szolgáló minden intézkedésben erre 
kellene törekedni.

A k+f szektor gyakran panaszkodik arra, hogy a hazai megrendelések részaránya feléjük igen csekély. 
Sajnos számításba kellene venni azt a szomorú tényt, hogy az elmúlt immáron több mint húsz év gazda-
ságpolitikájának köszönhetően Magyarországon alig vannak hazai cégek. A külföldi tulajdonosi háttér-
rel rendelkező cégek pedig nem nálunk kívánják elkölteni k+f pénzeiket, s főleg nem kívánják ránk 
bízni saját jövőjüket befolyásoló feladatokat.

A tudománynépszerűsítő rendezvények esetében sajnos sokszor éppen a tudomány szorul a háttérbe, s 
látványosság, a szórakoztatás viszi el a figyelmet a lényegről. Ezeket a kis költségvetésű, de nagy szer-
vezői munkát igénylő akciókat nehéz a tudomány életközeliségének érzékeltetésére használni.

A tudásháromszög típusú együttműködést az anyag fontosnak ítéli, de ennek részleteiről vajmi kevés 
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szó esik. Egyedül a duális képzés rendszerének a beindítását említi meg, amelyet azonban az éppen 
most készülő felsőoktatás stratégia eléggé visszafogottan kezeli.

A kutató helyek számára a szabályozási beavatkozások címszó alatt (90. oldal) olyan lehetőségek meg-
teremtését kéri (5.4.6./ 6.3. és 5.4.8./8.3 alatt ), amelyek már ma is rendelkezésre állnak. Az pedig, 
hogy a kutató intézmények gazdálkodása az eddigiekben a saját vagyonnal nem megfelelően történt, 
nem elsősorban szabályozási kérdés volt.

Kiváló horizontális cél az ismeretterjesztő rendezvényeken, fórumokon való részvétel. (89. oldal) Erre 
eddig is megvolt a lehetőség. Az akadémiai és egyetemi berkekben azonban az ismeretterjesztés ügye 
lenézett dolognak számít. Így először is egy szemléletváltásnak kellene bekövetkeznie ebben a kérdés-
ben is. 

A tudományos magyarázatok iránti fogékonyság növelését (89.oldal) leginkább az szolgálná, ha a tudo-
mányok képviselői leszállnának a fellegekből, különösen akkor, ha csak bizonytalan léggömbökön ül-
nek. A tudomány elmisztifikálása nagyon sokat ártott a társadalom fogékonyságának.

A tudományok szerepvállalásának erősítése volna a legfontosabb cél, amit első helyen kellett volna sze-
repeltetni. A mai tudóstársadalom egy jelentős része a társadalmon kívülre helyezte magát, hajlamos el-
felejtkezni arról (ha ugyan valaha is megértette), hogy az ő megélhetéséről a magyar társadalom gon-
doskodik. Arról érdemes volna vitát nyitni, hogy ezt a teljesítményével arányos mértékben teszi-e.

A tudománynépszerűsítő programok valóban nagyon fontosak, de semmi nem indokolja ezekre további 
külön források keresését. A megnövekedett k+f pénzbeli támogatási források, a megnövekedett létszá-
mok megnövekedett feladatköröket is kell jelentsenek egyben. A tudomány népszerűsítése egyfajta pub-
likálási lehetőségnek is tekinthető, amely talán még fontosabb is, mint a nemzetközi szinten való „látha-
tóság” megteremtése.

Már régen hiányzó lépés valóban, hogy az intézményi kutatásmenedzsment „tény alapú döntéshozatal” 
lehetőségével éljen mind ágazati, mind pedig intézményi szinten. (89. oldal)

Nem lehet jó tudománypolitikai stratégiát csinálni úgy, hogy a teljes kapcsolatrendszerét a területnek 
nem tárjuk fel. Valóban roppant kényelmes dolog a gyenge érdekérvényesítő szereppel bíró finanszíro-
zó állammal egyedül megegyezni, a többi területtel, így a gazdasággal való együttműködés kényszerét 
pedig magunktól elhárítani. Nem szerencsés úgy tenni, hogy a tudomány népszerűsítése és hasznosítása 
már egy másik feladat, amelynek a pénzügyi forrását, intézményrendszerét külön helyen kell keresni.

Szögezzük le alapvetésként, hogy a tudomány művelőinek a lehetőségeket a társadalom biztosítja, s jog-
gal várja el a tudomány eredményeinek a hasznosulását is ezért cserébe. Ha nem is azonnal, de ésszerű 
időn belül ezeknek az eredményeknek az ország életszínvonalában vissza kell köszönnie.

Nagyon magas az 1,8 % GDP arányos k+f forráshoz képest a 7-8 ezrelék alapkutatásra való fordítása 
(4. oldal), különösen Magyarország jelenlegi helyzetében. Ha igaz, hogy a felfedező tudomány terüle-
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tén nem is vagyunk olyan mértékben lemaradva, mint ahogy azt a publikációs adatok alapján ez látszik, 
akkor még inkább igaz, hogy nem az alapkutatás, hanem a hasznosítás területén kellene több lépést ten-
ni, ide kellene a több forrást mozgósítani. Válságos időszakban az alapkutatásra szakosodott tudósok is 
kivehetik a részüket az alkalmazott kutatásokból, kísérleti fejlesztésekből is.

Természetesen a megnövekedett forrásokért cserébe megnövekedett aktivitás várható el. Ennek azonban 
nagyon is valós eredményekben kell megmutatkoznia. A k+f bizonytalan és kockázatos volta ellenére 
igaz, hogy a nagy számok törvénye alapján több sikertelen, de számos sikeres fejlesztés is meg fog va-
lósulni, amelyek bőséges kárpótolást jelentenek. Ma azonban a k+f szférában szinte el nem fogadott, 
hogy egy-egy projekt a tervtől eltérően, sikertelenül záruljon. Ez is fényes bizonyítéka annak, hogy a 
valóságtól mennyire elrugaszkodott ez a szféra.

Érdemes megvizsgálni hazánkban a k+f ráfordítások, mint bemenet, a GDP, mint kimenet egymáshoz 
való viszonyát. Sajnálatos módon azt látjuk, hogy mind a rendszerváltás előtt, de azt követően is már 
elég idő telt el ahhoz, hogy kijelenthessük, nem a forráshiány jelenti a legnagyobb problémát. 

„Az akadémiai szféra és a vállalkozások hatékony együttműködése az ország versenyképességének zálo-
ga, ezért a hazai tudástranszfer folyamatok hiányosságainak felszámolása megoldandó problémát jelent 
a jövő számára.” (5. oldal) Ha ezt komolyan gondoljuk, akkor a stratégiában ezzel a kérdéssel sokkal 
többet kellett volna foglalkozni.

„A kutatóhelyek társadalmi szerepvállalásának erősítése a jövőben elengedhetetlen, és a felsőoktatási in-
tézményekben folyó képzések, kutatások egészének (melyek közül nem maradhatnak ki a társadalomtu-
dományi és bölcsészettudományi kutatások sem) bizonyos mértékben tükrözniük kell a jelenkor társa-
dalmi és természeti kihívásait is. „ (5. oldal)  Ezt a fenti szándékot sokkal szerencsésebb lenne úgy 
megfogalmazni, hogy nem csupán „bizonyos mértékben”, hanem alapvetően, meghatározó mértékben 
kell tükröznie a jelenkori társadalmi kihívásokat. 

„Az  alapkutatások  eredménye  nyilvános  hozzáférésű  és  felhasználású  tudományos  közleményekben 
(publikáció) jelenik meg. Az alapkutatási eredmények nagy része az emberiség tudományos ismeret-
anyagának olyan bővülését eredményezi, amely mindenütt érdeklődést kelt, és bárhol – de előre nem 
okvetlen látható módon – hasznosítható. Eredményességét a nemzetközi tudományos közösség ítéletén 
alapulva lehet értékelni. A felfedező kutatás finanszírozása ezért alapvetően közfinanszírozású, alapve-
tően folyamatos és bázis alapú kell, hogy legyen. Ebben azonban biztosítani szükséges a teljesítményelv 
maradéktalan érvényesítését.” (19. oldal)

Ez is egy olyan dogma, amelyet mindenképpen felül kell vizsgálni. Egyrészt nagyon nehezen különíthe-
tők el egymástól az egyes kutatási fázisok. Másrészt maga az anyag is megemlíti, hogy az alkalmazott 
kutatásoknak gyakran mellékterméke egy-egy alapkutatási eredmény.

Természetesen akkor, amikor annyira bőséges a termés, hogy az ember nem tudja maga elfogyasztani, 
örömmel és szívesen ad másoknak. Amennyiben azonban bármi okból maga is szükséget szenved, nem 
engedheti meg magának ugyanazt a mentalitást. Ehhez kapcsolódóan tegyük fel azt a kérdést is, hogy a 

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   -



bő terméssel rendelkező országok vajon szintén a friss és értékes gyümölcseiket ajánlják fel, s teszik be 
a közösbe?

Sajnos ki kell jelentsük, hogy ez a fajta dzsentri mentalitás Magyarországra mindig is jellemző volt, 
azaz üres zsebbel játszani az európai gazdag nemes szerepét. A másik oldalon pedig az a merjünk kicsik 
lenni szemlélet, amelyet az a mentalitás jellemez a legjobban, hogy a megtermelt termékeink javát ki-
visszük a piacra, a selejtes maradékot pedig elfogyaszthatjuk magunk.

Dr. Anisits Ferenc németországi tapasztalatai alapján a következőket mondja:

„A vállalatok válasza a mai kihívásokra nagy kutatási központok létesítése és technológiai konszernek 
kialakítása. Németországban nagy kutatási központok alakultak ki, mint Frauenhofer Institute (Európa 
legnagyobb kutatási intézménye), Max Planck Gesellschaft, Helmholz – Gemeinschaft stb.”

A versenyszférában tehát óriási technológiai konszernek tudósok és mérnökök tízezreit foglalkoztatják. 
Ezek a cégek az innovációs folyamatokban meghatározó szereppel bírnak. A működésükhöz rendelke-
zésre álló pénzügyi keret nagysága miatt a legmodernebb berendezések, a legjobb információs rendsze-
rek szolgálják a jól megfizetett alkalmazottaikat. A vevőikkel meglévő szoros kapcsolatuk következté-
ben közvetlen rálátásuk van a piacra is.

Majd így folytatja:

„Ezzel a realitással szembesülnek nemcsak a magyar, hanem a világ legtöbb tudományos intézetei és 
részterületeken keresik együttműködést a „multikkal“ a kutatásuk létjogosultságának igazolására.”

„Az állam nem maradhat tovább semleges és tudatosan hatást kell gyakorolnia a tudományos kutatás 
mellett az innovációs potenciál kiaknázási folyamat egészére. Szakítani azzal a demagógiával, amely a 
tudomány szabadságát az állam azon kötelezettségére egyszerűsíti, hogy a tudományra áldozni kell a 
költségvetésből.”

„Az MTA- nak részt kell vállalnia az alkalmazott kutatásban. A kutatóintézetek többsége működjön a 
természettudományi területen. Ne mondjon le az állam beleszólási, ellenőrzési és beszámoltatási jogá-
ról, nem beszélve a prioritások kijelöléséről.”

„ Egyetemi oktatók kinevezését ipari gyakorlathoz kell kötni. Az alaptudományi törvényszerűség okta-
tása mellett az innovációs módszerek elsajátítása is szükséges.”

„A magyar gazdaság érdeke a KKV-k megerősítése, technológiai szintjének emelése és innovációs ké-
pességének és készségének javítása.”

„Erre több stratégiai modell kínálkozik: a vállalatok klaszterezése, kompetencia centrumok létesítése, 
hozzácsatlakozás a hazai multibeszállítok fejlesztési telepeihez stb.”
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A fenti modell természetesen csak egy a sok lehetséges közül. Németország mellett érdemes volna más 
országok eredményes gyakorlatát megismerni, s ezek közül kiválasztani a nálunk legkönnyebben adap-
tálható megoldást. 

Összefoglalás

Gyakran idézett mondás, hogy utólag könnyű okosnak lenni, s ez minden bizonnyal így is van. S ha pe-
dig ez így van, akkor érdemes volna minden múltbéli történés tapasztalatait összegezni. Az ezekből le-
vont tanulságok segítségével könnyebben elkerülhetők volnának azok a hibák, amelyekbe sajnos gyak-
ran újra és újra beleesünk.

A másik mondás szerint az okos ember más kárán tanul. Így tehát a nemzetközi tapasztalatokból nagyon 
sok jól működő mintát alkalmunk volna átvenni.

Az S3 vezérelve kiváló, de a tartalommal való megtöltése nem lesz könnyű feladat, ugyanis sok kutató 
érdekét sértő lépést tenne szükségessé.

A vállalati szakemberek nagyon jól tudják, hogy rövid távon az eredményes innovációnak a kutatás-fej-
lesztés nem feltétele (a hazai pedig még kevésbé), ennek ellenére rendkívül fontos volna nagyon magas 
színvonalon és költséghatékonyan csinálni. A német példánál maradva, az alapkutatás és alkalmazott 
kutatás, de még a kísérleti fejlesztés sem választódik el egymástól úgy, mint ahogy arra hazánkban erős 
törekvés történik.

A stratégia kapcsán megkérdezettek köre messze nem tekinthető a magyar társadalom reprezentatív 
mintájának, így eleve reménytelen olyan véleményekhez jutni, amelyek az ország egészének az állás-
pontját tükrözné. 

Az anyagban mindenütt az akadémia szemlélet tükröződik vissza. Sarkos és rövid megfogalmazással az 
anyag nem céloz meg mást, mint magasabb állami hozzájárulásokat a nem nevesített ellenszolgáltatáso-
kért cserébe.
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