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Mosoniné Fried Judit – Tolnai 
Márton – Orisek Andrea:
Kutatásfejlesztés és innováció a 
szolgáltatási szektorban

a kutatás és a kísérleti fejlesztés statisztikai ada-
tait az 1960-as évek óta külön évkönyvekben 
adja közre a központi Statisztikai hivatal. 
az adatgyûjtés nehézségeirõl keveset tud-

nak az információk felhasználói. kevés szó 
esik az adatszolgáltatás nehézségeirõl is. a 
nemzeti kutatási és technológiai hivatal által 
kiadott kötet leginkább ez utóbbiakba enged 
bepillantást. 

milyen tényezõkön múlik a k+F tevé-
kenység azonosíthatósága, milyen problé-
mák merülnek fel a kutatási és az innovációs, 
valamint az egyéb tevékenységek elkülöní-
tése során, miként csökkenthetõk a statiszti-

egybefüggõen újszerûeknek és kezelheti 
azokat novumként? ebbõl a szempontból 
kiemelhetõ a Szimbolikus folyamatok és 
magasabb megismerés címû rész 5 fejezete 
(a 23-tól a 27-ig), amely a beszéd evolúció-
jával, a nyelv agyi képviseletével, a beszéd-
zavarok kognitív elemzésével foglalkozik. 
ezekben a fejezetekben az antropológia, a 
régészet, az agyfiziológia és az emberi ideg-
kórtan egybefûzése oly módon nyújt új ada-
tokat és összefüggõ evolúciós szemléletet az 
olvasó számára, hogy sok homályt eloszlat 
az emberi nyelv és az agyvelõi aszimmetria 
keletkezésének alternatíváiról.  külön értéke 
a mûnek a fejezetenkénti gazdag bibliográ-
fián kívül az összegyûjtött kötetvégi ajánlott 
irodalom, egy hasznos magyarázó szótár 
és a korrekt, bõséges tárgymutató. a kézi-
könyvet kiegészítõ, már említett, húszoldalas, 
igen szép és instruktív színes táblamelléklet 
nagymértékben emeli az egyes fejezetek 
érthetõségét és használhatóságát. talán 
elsõ ízben látunk itt hazai kiadásban egy 
olyan egészen korszerû összefoglaló illuszt-
rációs gyûjteményt, amely magyar nyelven 
kommentálja az agyi képalkotó technikák 
(pozitron emissziós tomográfia, mágneses 
rezonanciaképek, stb.), valamint a sztereo-
taxis és némely elektromos mérések kognitív 
értelmezésének jelentõségét.  

a kézikönyv fejezetei teljesen önálló 
tanulmányok, külön-külön jól érthetõk és 
felhasználhatók, mind kellõen illusztráltak. 
ugyanakkor egységes szemléleti keretbe 

való tartozásuk az értõ olvasó számára nyil-
vánvaló. úgy tûnik, hogy a negyvennégy 
(!) szerzõ megértette és magáévá tette a 
három szerkesztõ (akik maguk is avatott 
szerzõkként mutatkoznak meg!) egységesí-
tési és világos okfejtésre törekvõ intencióit. 
talán csak az „áramlatról” (Flow) szóló 
30. fejezet, valamint a képi gondolkodás 
filozófiáját körüljáró 38. zárófejezet téríti el 
valamelyest a logikus gondolatfûzést, de 
ezek a fejezetek is érdekesek, színvonalasak. 
a kötetben a jól ismert, rangos szerzõk sora 
mellett kiemelendõen sok a fiatal, még nem 

„befutott” tanulmányíró. ezek szerepeltetése 
a három szerkesztõ kitûnõ döntése volt: ava-
tott, jó tollú szakembereknek bizonyulnak. 
egyébként a kézikönyv mind a 38 fejezete 
külön-külön méltatást és elemzést érde-
melne, de egy ilyen részletes kommentár 
mesz-sze túllépné az általános érdeklõdést 
szolgáló akadémiai havilap korlátait.  merem 
remélni, hogy a jelen általános recenziót több, 
speciális, érdemi ismertetés követi ! e nem túl 
olcsó (5980 forint), de igényes és fontos kézi-
könyvnek minden magyarul olvasó pszicho-
lógus, neurobiológus, informatikus, nyelvku-
tató, ideg- és elmeorvos és más érdeklõdõ 
szakember asztalán és könyvespolcán ott a 
helye! (Pléh Csaba, Kovács Gyula és Gulyás 
Balázs szerkesztõk: Kognitív idegtudomány. 
Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 815 p. és 20 
színes tábla).

Ádám György
az mta rendes tagja
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kai számbavétel bizonytalanságai? – ezekre 
a kérdésekre kerestek választ a szerzõk, nem-
zetközi és hazai vizsgálatok alapján. a kuta-
tás középpontjában az oeCd által kialakított 
k+F fogalmak értelmezése, érthetõsége és 
alkalmazhatósága állt, különös tekintettel a 
szolgáltatási ágazat sajátosságaira.

az ágazati választás nem volt véletlen. a 
k+F statisztikai mérésének bizonytalanságai 
ugyanis leginkább a szolgáltatási szektorral 
kapcsolatban merültek fel az elmúlt évek-
ben.  kiderült, hogy miközben a gazdaság-
ban már a nyolcvanas években megkezdõ-
dött a szolgáltatási szektor elõretörése, 
addig a kutatás-fejlesztésben változatlanul 
a feldolgozóiparé a vezetõ szerep. a 
szolgáltatási ágazat k+F teljesítménye az 
oeCd-országok többségében csak fele, 
harmada a feldolgozóipari hozzájárulásnak, 
holott a gazdaságban éppen fordított a he-
lyzet.   magyarországon például a GdP-bõl 
68 % a szolgáltatási szektor részesedése, 
az iparé 24 %. a k+F ráfordításokon belül 
ugyanakkor alig haladja meg a 20 %-ot a 
szolgáltatási szektor, miközben közel 80 % 
a feldolgozóipar részaránya (kSh, 2002). a 
kötetben ismertetett empirikus kutatás en-
nek okait vizsgálta. 

a szerzõk részletesen bemutatják az 
elõzményeket: azokat a kutatásokat, ame-
lyek már az 1980-as évek közepe óta fesze-
getik a szolgáltatási szektor innovációs és 
k+F elmaradásának okait. a leggyakrabban 
idézett tanulmány szerzõje richard Barras, 
aki egy 1986-ban megjelent munkájában arra 
a következtetésre jutott, hogy a szolgáltatási 
szektor innovációját a más szektorokban, 
fõként a feldolgozóiparban megszületett 
technológiai újdonságok váltják ki. Követõ, 
utánzó, fõként adaptációra épülõ szek-
torként jellemezte a szolgáltatási ágazatot, 
amelyekben az új szolgáltatási termékek és 
eljárások megjelenését a más szektorokból 
átszivárgott technológiai újdonságok teszik 
lehetõvé. következtetéseit a kereskedelmi 

bankok, a biztosítási szektor és a helyi köz-
igazgatás mûködésének tanulmányozása 
alapján vonta le a személyi számítógépek 
megjelenése elõtti idõszakban.

azóta a helyzet jelentõsen megváltozott. 
Barras elmélete csak azokban a szolgál-
tatási ágazatokban (közlekedés, szállítás, 
hírközlés) állja meg a helyét, amelyek k+F 
és innovációs tevékenysége hasonlít az 
ipari ágazatokéhoz. a szolgáltatási szek-
tor jelentõs részében az „átszivárogtatás” 
már nem ad magyarázatot az iparinál jóval 
kisebbnek mért k+F aktivitásra. ezért új és 
más okot kellett keresni. Így merült fel a 
mérési módszerek vizsgálatának szüksé-
gessége. alison young, johann hauknes 
és mások a kilencvenes évek második 
felében már arra keresték a választ, vajon 
megfelelõek-e a mérési módszerek a kutatási 
tevékenység statisztikai számbavételéhez. a 
megjelent tanulmányokban inkább „nem”, 
mint „igen” válaszok születtek. az okok 
megtalálásához további kutatásokra volt 
szükség. az e téren legaktívabb országokban 
(németország, Franciaország, norvégia, 
hollandia) kutatók és statisztikai hivatalok 
fogtak össze. németországban kísérleti adat-
felvételt készített Christa revermann, másutt 
új adatfelvételi módszerekkel kísérleteztek. 
az oeCd k+F indikátorokkal foglalkozó 
munkacsoportja is felvette programjába a 
módszertani kérdések, azon belül a fogalmi 
problémák tisztázását. ezekkel egy idõben 
indult el az om kutatás-fejlesztési helyettes 
államtitkársága által támogatott és koordinált 
empirikus kutatás.  

Módszertani újdonságként ismerteti a 
kötet a k+F fogalmak tesztelését, interjúk 
és kérdõívek segítségével. a kiindulást az 
oeCd által 1966 óta többször módosított 
Frascatikézikönyv jelentette, amely tartal-
mazza – javaslatként – mindazokat a fogal-
makat, értelmezéseket, eljárásokat, amelyek 
alapján világszerte sor kerül a kutatási és a 
kísérleti fejlesztési tevékenység statisztikai 
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mérésére. a szerzõk hangsúlyozzák, hogy 
csak az egységes módszertani alapok figye-
lembe vételével lehet bármilyen kiegészítést, 
módosítást, változtatást kezdeményezni.

a Frascatikézikönyv a tudástermelés 
oldaláról közelíti meg a k+F fogalmát. olyan 
módszeresen végzett alkotómunkaként 
értelmezi, amelynek célja az ismeretanyag 
bõvítése, beleértve az emberrõl, a kultúráról 
és a társadalomról szerzett ismereteket. 
Célként szerepel továbbá ennek az ismeret-
anyagnak a felhasználása új alkalmazások 
kidolgozására. mosoniné Fried judit, tolnai 
márton és orisek andrea abból indultak ki, 
hogy különbség van egyfelõl a tudományos 
intézményekben, illetve az üzleti szektorban 
folyó k+F tevékenység, s az utóbbin belül 
az egyes ágazatok k+F tevékenysége kö-
zött. ez a különbség visszahat a fogalmak 
értelmezhetõségére is. megítélésük szerint 
az ismeretanyag bõvítése mint elsõdleges cél, 
leginkább a tudományos intézményekben 
folyó kutatást jellemzi. ezen intézményekben 
– fogalmi szempontból – nem okoz gondot 
a kutatási tevékenység felismerése és az erre 
fordított források számbavétele. az üzleti 
szektor adatszolgáltatói azonban nehezebb 
helyzetben vannak, kivéve azokat, akiknél 
megfogható módon van jelen valamilyen 
technológiai értelemben (is) új termék. a 
többiek, így elsõsorban a magas informatikai 
tartalmú termékeket és eljárásokat kifejlesztõ, 
jelentõs részben a szolgáltatási ágazatba 
besorolt vállalatok sokszor bizonytalanok 
abban, hogy értelmezhetõ-e k+F tevéke-
nységként az a típusú munka, amit õk az új 
termék létrehozása érdekében végeznek.

a kutatás során huszonhat szolgáltatási 
vállalkozásnál készültek esettanulmányok. 
a kérdõíves felmérésben százharminc cég 
szerepelt. közöttük a legnagyobb részarányt 
(28,5 %) a számítástechnikai vállalkozások 
képviselték. magas, közel húszszázalékos 
volt a pénzügyi szolgáltatók részaránya is. a 
harmadik helyre a k+F szolgáltatók kerültek 

(13,8 %). a legfontosabb annak felmérése 
volt, hogy a megkérdezettek hány százaléka 
képes kizárólag a Frascatidefiníciók alapján 
azonosítani a saját szervezetén belül végzett 
kutatás-fejlesztési tevékenységet, illetve tel-
jes biztonsággal eldönteni, hogy nem végez 
ilyet. a vizsgált körben elsõsorban a pénzü-
gyi és az informatikai szolgáltatók igényeltek 
kiegészítõ ismérveket a kutatás-fejlesztés 
azonosíthatóságához (a megkérdezettek 
ötvenhét százaléka). a teljes mintában az 
igény 42 % volt. mivel a fogalmi tesztelés nem 
azonos egy statisztikai adatfelvétellel, nem 
állítható, hogy körülbelül ilyen arányban 
maradnak ki jelenleg k+F tevékenységet 
végzõ szolgáltatók a statisztikai adatszolgál-
tatásból. a negyvenkét százaléknyi bizony-
talan válaszadó azonban meggyõzõ érveket 
szolgáltat ahhoz, hogy indokolt továbbfej-
leszteni a k+F értelmezését. hogyan, milyen 
szempontok figyelembe vételével? – erre 
vonatkozóan ismerhetünk meg különbözõ 
variációkat.

elsõsorban szemléleti változtatást javasol-
nak. annak tudomásul vételét, hogy sokmin-
den megváltozott az ún. tudásiparban az 
elmúlt években. Például: kevésbé köthetõ 
hagyományos diszciplínákhoz és hagyomá-
nyos k+F helyekhez a tudástermelés; a tele-
kommunikáció fejlõdésének köszönhetõen 
lényegesen megnõtt a k+F szereplõk és 
helyszínek száma; egyre gyakoribb a hálóza-
tok együttmûködése; sokan tesznek hozzá 
valamit a meglévõ tudáshoz úgy, hogy ezzel 
végtelenül változatossá válik, és lényegesen 
továbbfejlõdik az eredeti, új tudást hordozó 
termék, eljárás, szolgáltatás. mégis, ez 
utóbbit, vagyis a leginkább a technológia-
transzfer során megvalósuló hozzájárulást 
(új variációt) ma sokan nem tekintik k+F 
tevékenységnek, holott – amennyiben ez az 
alapvetõ k+F kritériumoknak megfelel – úgy 
indokolt a számbavétele. ugyancsak prob-
lematikus az informatikai, például a szoft-
verfejlesztési tevékenység k+F tartalmának 
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megítélése, holott a 21. század elejének 
kutatás-fejlesztési ráfordításaiban lényeges 
hányadot képvisel az informatikai ágazat. 
a könyvben részletes példatár szerepel 
havass miklós összeállításában arról, hogy 
milyen általános ismérvek, illetve összefüg-
gések érvényesülnek a szoftverfejlesztés és 
általában az informatika területén az alap- és 
az alkalmazott kutatás, valamint a fejlesztés 
között. ez a leírás önmagában is újdon-
ságnak számít a szakirodalomban. Értékét 
növeli, hogy sok területen alkalmazható, 
nem csupán a statisztikai mérésnél.

 nehéz minden kiegészítõ ismérvet egy-
etlen tömör definícióban megragadni. ezért 
a kutatók azt javasolják, hogy a statisztikai 
számbavétel épüljön változatlanul a Fra-
scati-definícióra, de ezt szervesen egészítsék 
ki az ágazati sajátosságokat hangsúlyozó 
tudnivalók. nagyon fontosnak vélik, hogy 
az üzleti szektorban inkább az eredmény, 
mintsem a folyamat célja szerint minõsüljön 
kutatás-fejlesztésnek valamely tevékenység. 
ezáltal nagyobb esély lenne például arra, 
hogy a magyarországon a külföldi tulaj-
donosok nagy száma miatt igen jellemzõ 
adaptációs tevékenység k+F része is beke-
rüljön a statisztikai jelentésekbe. a humán-, 
és társadalomtudományok körébe sorolt te-
vékenységek esetében pedig a módszertani 
újdonságok és a modellezés k+F tartalmára 
hívják fel a figyelmet. 

a szerzõk külön szolgáltatási ágazati 
K+F kérdõív mellett érvelnek a rendszeres 
(kSh) statisztikai felvételekhez annak érde-
kében, hogy célzottan kapják meg a kiegé-
szítõ információkat az adatszolgáltatók. ez a 
javaslatuk a jelenlegi nemzetközi tendencia 
alapján megkérdõjelezhetõ. az oeCd ille-
tékes munkacsoportja az egységes rendszer 
mellett száll síkra azon megfontolásból, hogy 
nincs éles választóvonal a szolgáltatási és az 
ipari ágazat között: inkább konvergencia 
érvényesül. hasonlóan látják a helyzetet a 
szolgáltatási fogalmak kérdéskörével fog-

lalkozó francia kutatók is, akik legutóbb 
arra tettek javaslatot, hogy a k+F fogalom 
egészüljön ki a tervezés (design) szóval. 
Szerintük a kutatás – tervezés – fejlesztés 
fogalmak együttes használata orientációs 
segítséget nyújtana a szolgáltatási ágazatban 
tevékenykedõ vállalatok számára a saját 
k+F tevékenység azonosításához. Várható, 
hogy az oeCd a különbözõ javaslatok mér-
legelése után dönt majd az esetleges fogalmi 
továbbfejlesztés kérdésében.

a fogalmi tisztánlátás fontos, de nem 
elégséges feltétele a statisztikai számbavétel-
nek. Számviteli oldalról is vannak teendõk, 
különös tekintettel a k+F tevékenység doku-
mentálására. a könyvben ezzel kapcsolatban 
inkább felvetések, mintsem kiérlelt javaslatok 
szerepelnek. kétségeket is megfogalmaznak 
a szerzõk a teljeskörû számbavétel lehetõ-
ségét illetõen. úgy vélik, hogy a k+F és az 
innovációs tevékenység erõs összefonódása, 
valamint a szolgáltatási termékek és eljárások 
integrált jellege minden erõfeszítés ellenére 
megnehezíti a k+F elemek pontos számbavé-
telét. „míg az innovációs ráfordítás többé-
kevésbé pontosan mérhetõ, addig az annak 
részeként megjelenõ k+F ráfordítás inkább 
csak becsülhetõ. ráadásul, mint szellemi 
tevékenység, leginkább munkaidõ-ráfordí-
tásként jelenik meg, a kapcsolódó dologi, 
beruházási stb. költségeket különösen nehéz 
ilyen összefonódás mellett megosztani a k+F 
és az innovációs elemek mentén. Vagyis ha 
a szolgáltatási k+F mérhetõ, akkor is fennáll 
a veszély, hogy alulbecsült módon vesszük 
számításba.”

a kutatás eredményeit közreadó tanul-
mány segítséget nyújt a szolgáltatási szektor 
k+F tevékenységének azonosításához. a 
statisztikai felmérésekhez jól használható 
kiegészítõ információkat ajánl mind a felmé-
rést készítõ, mind a felmérésben résztvevõk 
számára. különösen fontos ezek közül a 
terminológiai blokk, továbbá azok a példák, 
amelyek segítenek eldönteni, hogy egyes 
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területeken, például a környezeti technoló-
giák vagy a pénzügyi szolgáltatások körében 
milyen tipikus k+F témák merülhetnek fel. 
ezek a részek a függelékben szerepelnek. 

mindazok figyelmébe ajánljuk ezt a kö-
tetet, akik a k+F szektort érintõ statisztikai 
témák iránt érdeklõdnek, esetleg segítséget 
keresnek a hazai és nemzetközi tapasztala-
tok közötti eligazodáshoz, és/vagy részt 

vesznek az e területen folyó további munká-
latokban. (Mosoniné Fried Judit – Tolnai 
Márton – Orisek Andrea: Kutatásfejlesztés 
és innováció a szolgáltatási szektorban. 
Budapest, Nemzeti Kutatási és Technológiai 
Hivatal, 2004. 147 p.)

Varga Alajosné
vezetõ fõtanácsos,

központi Statisztikai hivatal 

Nõk, nõk, nõk

Séllei nóra: Tükröm, tükröm… Írónõk ön
életrajzai a 20. század elejérõl
Szalay edina: A nõ többször. Neogótika és nõi 
identitás a mai északamerikai regényben

az Orbis litterarum sorozat célja a kiadó 
megfogalmazása szerint „a klasszikus (gö-
rög-latin) és a modern irodalmi kutatások 
eredményeit tartalmazó legszínvonalasabb 
irodalomtudományi monográfiák, illetve 
tematikailag egységes kötetek megjelente-
tése, s ezzel a szerzõk számára a szakmai-
tudományos nyilvánosság megteremtése”. 
a sorozat eleddig napvilágot látott tucatnyi 
darabja közül hét az angolszász irodalom 
berkeibe csalogatja az olvasót. ha a debre-
ceni angol tanszék hagyományosan igen 
magas színvonalára gondolunk, ebben nincs 
semmi meglepõ. meglepõ legföljebb az le-
het, hogy a felsorolásban három olyan könyv 
is szerepel, amely kifejezetten a nõi írás kér-
déseivel foglalkozik. (az itt ismertetendõk 
mellett Séllei nórának egy korábbi, a 19. 
századi angol írónõkrõl szóló tanulmánya 
a harmadik.)

az összefoglalóan gender studies cím alatt 
ismert, gyerekcipõjét világszerte rég kinõtt 
kutatási irányzat a hazai tudományban is 
elkezdte kikövetelni a maga helyét. ez a 
fogalom, amelynek mindmáig nem sikerült 
épkézláb magyar nevet találni, azt a termé-
keny és érdekes gondolkodásmódot takarja, 
amely a nõk és a férfiak nembeli – és ezáltal 

meghatározott társadalmi – különbségének 
különféle megjelenési formáit kutatva ké-
pes újfajta magyarázatokat adni viselkedési 
mintákra, beszédmódokra, irodalmi alko-
tások megformáltságának mikéntjére stb. (a 
továbbiakban a „nemszemléletû kutatások” 
kifejezést fogom használni, fittyet hányva a 
tagadószóval való alaki azonosságra. a köz-
keletû „áringadozás” szó esetében sem gon-
dol senki egy hegyes cipészszerszám billegõ 
mozgására.) a nemszemléletû kutatások 
egyelõre fõként a nõk sajátos helyzetére és az 
ebbõl fakadó következményekre fordítják a 
figyelmet, emiatt gyakran tévesen mossák össze 
õket a feminizmussal. elvileg azonban semmi 
akadálya – s vannak is ilyen irányú kísérletek 
–, hogy a tudomány a férfiakkal szembeni 
társadalmi elvárásoknak való megfelelés kér-
déseit ugyanezen gondolkodásmód keretei 
között vegye górcsõ alá.

kézenfekvõ, hogy két olyan kötetben, ahol 
írónõkrõl író nõk szólalnak meg (tegyük hozzá: 
ráadásul önmagukról vagy másokról, de nõkrõl 
író írónõkrõl van szó), nagy hangsúlyt kell kap-
nia az elemzett szövegek „nõi mivoltának”, 
ám azt nyomban leszögezhetjük: az elméleti 
kereteket illetõen nem állítható, hogy e tanul-
mányok maradéktalanul a nemszemléletû 
kutatások jegyében fogantak volna.
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