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A magyar K+F-rõl és a tudományról (fõleg 
2004 óta) néha meglepõ kiszólások hangza-
nak el. Mintha ezek a területek, foglalkozá-
sok vagy akár passziók sokkal többe 
kerülnének az országnak, mint amennyi 
hasznot hoznak, s a magyar tudományosság 
egyfajta kolonc lenne a gazdaság nyakán. A 
vállalkozások képviselõi is gyakran hallatják 
hangjukat a tudomány és a K+F mellett, a 
politika azonban sokszor éppen rájuk hivat-
kozik, amikor további erõforrásokat kíván 
elvonni a K+F-tõl. 

A krétakör közepén pedig ott állnak ma-
guk a kutatók. Csak dolgozni, publikálni, 
netán konferenciákra utazni szeretnének, 
miközben mások hangosan vitatkoznak az 
õ sorsukról. Megtalálják-e Magyarországon 
a következõ években munkájuk értelmét 
és elismerését? 

Mitõl sikeres egy innovációs rendszer?

A Lisszaboni Stratégia néven ismert EU-prog-
ram hangsúlyozza a versenyképes tudásalapú 
gazdaság kiépítését Európában, és ebben 
kulcsszerepet kíván adni a K+F-nek. Az 
európai K+F és az innováció teljesítmény-
javulását a program szerzõi fõleg az uniós 
átlagos GERD/GDP-mutató, tehát a K+F-re 
fordított GDP-hányad három %-ra emelésé-
tõl várják, de a stratégiát értékelõ 2004-es 
Kok-jelentés szerint ezt a növekedést elsõ-
sorban a vállalati K+F-ráfordítások bõvíté-
sével célszerû végrehajtani. 

A sikeres innovációs rendszer kiépítése va-
lóban csak a kiadások növelésétõl függ? Mintha 
ezzel könnyû és gyors megoldást lehetne 
találni olyan problémákra, amelyek több 
évtizede halmozódnak. Ilyen a K+F-szektor, 
illetve a nemzeti innovációs rendszer hos-
szabb távú lecsúszása Európában éppúgy, 
mint Magyarországon.

Ez a cikk kísérlet arra, hogy jelezze a ma-
gyar K+F-rõl és innovációról folyó eszmecse-
rék egy lehetséges újabb irányát. Sok 
ellentétes, fõleg kormányzati véleménnyel 
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szemben a két területet együtt kezeli. Csak 
aránylag kevés esetben igaz ugyanis, hogy: 
(1) a K+F nem alapoz meg innovációt, illetve 
hogy (2) lehetséges komoly és sikeres innová-
ció érdemi K+F háttér nélkül. Itt azonban nem 
a kivételekkel kívánunk foglalkozni.

A K+F és az innováció adatai széles körben 
ismertek, például arról, hogy az Európai 
Unió átlagos GERD/GDP mutatója 1,8 %.2  A 
statisztikai adatok az Egyesült Államokhoz 
képest az EU-ban, Nyugat-Európához mérve 
pedig Magyarországon egyaránt a K+F relatív 
tõke- és szakemberhiányát mutatják.

A magyar K+F legalább másfél évtizede 
zavaros rendszerben, egymást súroló intéz-
ményi érdekek magasfeszültségû erõteré-
ben, állandóan változó prioritásokhoz alkal-
mazkodni próbálva használja fel a szûkös 
erõforrásokat. A magyar politikai közvéleke-
dés szerint a K+F és az innováció gazdaság-
fejlõdési szerepe elsõsorban új termékek 
kidolgozása és bevezetése a késõbbi sikeres 
gyártás és export érdekében. Pedig a K+F és 
az innováció más szerepekben is segítheti a 
gazdaság kibontakozását, már ha azt nem-
csak mennyiségi növekedésként, hanem 
minõségi fejlõdésként is elképzelhetjük.

Az úgynevezett tudásteremtés haszna 
nem csupán a gazdaságban közvetlenül al-
kalmazható innovációk létrehozása, hanem 
olyan kutatói és fejlesztõi kapacitások mû-
ködése is, amelyek egy ország kutatását és 
felsõoktatását minél közelebb tudják tartani a 
világ élvonalához. E kapacitások fenntartása 
szellemi export és mûködõtõke-import mel-
lett a nemzetközi kutatói hálózatokban való 
részvételen keresztül hozhat megfogható 
gazdasági hasznokat. Ehhez azonban hosz-
szabb építkezési és felkészülési folyamat kell 
a társadalom többségének egyetértésével 
és áldozatvállalásával (mint Japánban, Finn-

országban vagy Dél-Koreában történt a 20. 
század közepének vesztes országai közül).

Mi a baj a magyar K+Fben?

A magyar K+F és a nemzeti innovációs rend-
szer mûködésérõl az elmúlt 10-15 évben 
számos diagnózis készült (lásd például: 
Török, 1996; Papanek, 2003; Balogh, 2004; 
Báger et al., 2005), de mintha csaknem 
ugyanazokat a következtetéseket ismétel-
getnék. A mûködési problémák fõ tünete 
a gazdaság túlnyomó részének a csekély 
vagy semmilyen innovációs érdekeltsége 
és érdeklõdése. Ezt a szerzõk többsége 
az állami finanszírozás visszaesésével, a 
vállalkozások – különösen a belföldi tulaj-
donú, illetve a kisvállalatok – tõkehiányával, 
gyenge kockázatvállaló képességével és 
nemzetközi tájékozatlanságával próbálja 
megmagyarázni. Kevesen utalnak arra, 
hogy vannak komoly befolyású döntésho-
zók Magyarországon, akik a K+F-rendszert 
egyfajta rosszul álcázott pénznyelõnek lát-
ják, amelyre csak akkor lehet némi szükség, 
ha gyorsan alkalmazkodva és folyamatosan 
kiszolgálja az innovációt.

A K+F azonban csak akkor tudja hatéko-
nyan támogatni az innovációt, ha a kutatóhe-
lyek, a fejlesztõk és a felhasználók közötti 
szerves kapcsolat létezik. Ezt, az innovációs 
rendszer ma már elavultnak számító lineá-
ris modellje szerint, diffúziós rendszernek 
nevezik. Magyarországon áttekinthetetlen 
formában mûködik számos olyan szervezet, 
amely hivatalosan az innovációk közvetíté-
sére jött létre, valójában azonban már régen 
mással foglalkozik (Török, 1996). 

Nemcsak a diffúzió, hanem az innováció-
menedzsment szervezetrendszere is sokkal 
fejletlenebb, mint a kutatói háttér, és a helyzet 
rendezését gátolják a magyar K+F öröklött 
strukturális problémái. Az 1990 elõtti idõkbõl 
megmaradt struktúrában még mindig nincs 
világos munkamegosztás az egyetemek és az 
akadémiai kutatóintézetek között. 

 2 Ez az amerikai adat körülbelül kétharmada. A ma-
gyar érték pedig a kilencvenes évek eleje óta egyes 
években súrolta alulról az 1 százalékot, 2004-ben 
például 0,89 százalékot ért el.
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A régebbi rendszerben az egyetemeknek 
fõleg oktatási feladataik voltak, amelyek 
1990 után sok helyen kibõvültek kutatási 
feladatokkal. Ezt tükrözi az egyetemek állami 
finanszírozásának szerkezete és az oktatói 
elõmenetel tartalmilag részben névleges 
kutatói követelményrendszere. Néhány egye-
tem, különösen pedig fõiskola azonban nem 
rendelkezik erõs kutatói bázissal, legföljebb 
minõsített és kutatásra elvben alkalmas 
oktatókkal. Az elvi alkalmasság gyakran 
húsz–harminc éve megszerzett kandidátusi 
vagy friss PhD-fokozatot jelent érdemben 
elbírálható publikációs lista és komolyabb 
nemzetközi kapcsolatrendszer nélkül.

1990 elõtt az egyetemeken aránylag 
csekély hallgatói létszám és szigorú felvételi 
rendszer, ugyanakkor igen kevés pályázati 
lehetõség mellett a vezetõ oktatók is az okta-
tásra tudtak koncentrálni, a tudományos to-
vábbképzés, a mai doktorképzés rendszere 
viszont akkor még nem az egyetemeken 
mûködött. 1990 után ismét bevezették az 
egyetemi autonómiát, és az akadémiai inté-
zetek ugyancsak kikerültek a közvetlen 
állami irányítás alól. 

Az alapfinanszírozás mindkét területen 
egyre szûkösebbé vált. Az 1990 utáni ma-
gyar gazdaságpolitika elõdjéhez hasonlóan 
a rövidebb költségvetési expanziós és hosz-
szabb ideig tartó megszorítási periódusok 
egymásutánjából áll. A lakosság nem érzékeli 
a K+F-bõl és a felsõoktatásból folyó forrás-, 
sõt tõkekivonást, ugyanúgy, mint mondjuk 
a közlekedésben vagy az egészségügyben. 
Ezek az elvonások politikailag kevésbé 
érzékenyek, tehát gyakrabban kerülhet 
rájuk sor. 

A felsõoktatásban különbözõ továbbkép-
zési és ún. költségtérítéses konstrukciókkal 
próbálják kiegészíteni a hallgatói létszám 
után járó állami forrásokat, s a még mindig 
hiányzó pénzt az egyetemek és az akadémiai 
intézetek egyaránt pályázati úton próbálják 
megszerezni. Mindez azonban csak részben 

szolgálja a K+F finanszírozását, mert az egyre 
ötletesebben címkézett költségvetési elvo-
nások miatt a pályázati pénzek valójában 
egyre inkább a fenntartóra háruló, de általa 
mégsem fedezett kiadásokra kellenek. 

Számíthatunk persze arra, hogy a gazda-
ság tartósan gyors növekedése esetén nö-
vekvõ arányban szabadulnak fel állami és 
vállalati erõforrások a K+F és az innováció 
növekedésgyorsító szerepének megerõsíté-
se érdekében. Így majd egy visszacsatolá-
sos, öngerjesztõ jellegû K+F- és innovációs 
fejlõdési folyamat is kibontakozhatna. Ez 
azonban 2006-ban csakis hosszabb távú és 
elvi lehetõségnek tûnik, amelyre esetleg már 
csak akkor nyílik esély, amikor az elöregedés 
és az elvándorlás miatt alaposan összezsugo-
rodtak a magyar K+F szellemi kapacitásai.

A magyar K+F esete például szolgál a 
K+F- és az innovációs politika néhány alap-
kérdésére is. A stratégiai gondolkodást ugyanis 
ebben a különleges esetben egyre erõsebben 
befolyásolják olyan intézményi érdekek, 
amelyek ennyire nyílt konfliktusa egye-
dülállónak látszik Európában. A vita részben 
intézmények, részben szakpolitikai (policy) 
prioritások között folyik. 

Magyarországon a K+F-politika a Magyar 
Tudományos Akadémia (MTA), az innová-
ciós politika pedig a Nemzeti Kutatási és 
Technológiai Hivatal3  kompetenciájába 
tartozik. Így a két szervezet és szerepkör 
határozottan elkülönül egymástól, pedig a 
K+F-politika és az innovációs politika közötti 
eltérések egyáltalán nem intézhetõek el rövi-
den azzal, hogy az elsõ a tudomány-, a másik 
pedig a gazdaságpolitika része. Sõt, a sze-
repzavarok egy része éppen ebbõl a merev 
kettéválasztásból származik. Ki mondja meg 
például, hogy egy gyorsan terjedõ állatbeteg-
ség ellenszerének megtalálása meddig alap-

 3 Rövidítve NKTH, amely a korábbi OMFB funkcióit 
négy év kihagyás után átvett hasonló jellegû, ám egyes 
technikai (például pályázatlebonyolítási) szerepköreitõl 
megfosztott kormányzati szervezet.
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kutatási és meddig innovációs feladat?
A két intézmény nagyban eltérõ állás-

pontot képvisel a magyar K+F- és az innová-
ciós politikáról.4  A nézetkülönbségek – fõleg 
a kormányzati oldalon álló NKTH és a 
Gazdasági Minisztérium hangján – néha a 
közvélemény elõtt is hangosan kifejezésre 
jutnak. Az MTA álláspontja elismeri az 
alapkutatások és az alkalmazott kutatások, 
illetve az innováció kölcsönös függõségét 
egymástól, az NKTH koncepciója viszont 
az innovációt helyezi elõtérbe, csaknem úgy, 
mintha ahhoz nem is kellene komolyabb 
alapkutatási háttér. Nem ért egyet az alapku-
tatások jelentõsebb állami finanszírozásával, 
és a K+F-ben elsõsorban a vállalati források 
felhasználására támaszkodna. Az MTA fenn 
kívánja tartani az alapkutatások – alkalma-
zott kutatások – kísérleti fejlesztés hármas 
nagyjából kiegyensúlyozott finanszírozási 
szerkezetét. Az NKTH viszont csak azoknak 
a kutatásoknak juttatna állami támogatást, 
amelyek közvetlenül szolgálják a vállalati 
innovációt és a versenyképesség növelését. 
Ehhez azonban a pályázatok állami finanszí-
rozójának rendelkeznie kellene olyan meg-
bízható mércével, amely kiiktatja a kutatások 
kockázati tényezõjét, és évekre elõre lehetõvé 
teszi versenyképesség-javító hatásuk aránylag 
pontos becslését.

Az NKTH markáns álláspontjának a 
kialakulására hatással lehetett az „európai 
paradoxon” újabb keletû népszerûsége a szak-
irodalomban. A magyar K+F- és innovációs 
rendszer diagnózisaiban (lásd például: Báger 
et al., 2005. 11–12.) egyre inkább kimutatható 
az „európai paradoxon” hatása, s ma már 
több szerzõ is ezt tekinti a magyarországi 
K+F egyik fõ gyengeségének. 

A „paradoxon” kétféleképpen jelenik 
meg a szakmai közvéleményben. Általáno-
sabb formája az, hogy az európai K+F-telje-
sítmények sokkal jobbak, mint ami megmu-

tatkozik belõlük a gazdaság versenyképes-
ségében. Másik megfogalmazása pedig, hogy 
az európai K+F eredményei egyre jobban 
publikációkban jelennek meg, s mind kevésbé 
szabadalmakban. Ez a statisztikai helyzetkép 
azonban csábít a túlzott leegyszerûsítésre. 
Azt is jelenthetné ugyanis, hogy az Európai 
Unióban túl sok az alapkutatás, és túl kevés 
a vállalati igényeket valóban közvetlenül 
szolgáló K+F. 

A szabadalmi bejegyzések csökkenése 
azonban nem feltétlenül az innovációs tevé-
kenység visszaesését tükrözi. Abból is ered, 
hogy a szabadalmaztatás nyújtotta jogvéde-
lem a költségeihez képest egyre gyengébb, 
például nem tudja hatékonyan megakadá-
lyozni a termékek másolását Európán és 
Észak-Amerikán kívül. A jogrendszerek haté-
konyságának jelentõs nemzetközi eltérései 
miatt a jogvédelem egyes piaci szereplõk 
szemében már nem a szellemi tulajdon leg-
jobb védelmi eszköze. Az innováció esetleg 
jobban rejtve maradhat cégen belül, ha telje-
sen titokban tartják, szabadalmaztatásától 
eltekintenek, így nem hívják fel rá a figyelmet. 

A statisztikai mezbe bújtatott „európai para-
doxon” nem kívánt mellékhatása, hogy a tájé-
kozatlan közvéleményt, sõt a politika egy részét 
is az alapkutatások ellen hangolja. Az a tény is 
az „európai paradoxonhoz” hasonló helyzetet 
teremt Magyarországon, hogy a magyar termé-
szettudományos K+F külföldön elismert ered-
ményei elsõsorban alapkutatási jellegûek a 
matematikában, az élettudományokban és 
a kémiai kutatásokban. Alapkutatási jellegük 
azonban egyáltalán nem zárja ki kedvezõ 
versenyképességi hatásukat.

Az alapkutatások fenntartása több okból 
is fontos olyan országokban, ahol egyelõre 
megvannak a fizikai és a személyi feltételei.5 

1. Igen nehéz az alap- és az alkalmazott 
kutatások szigorú különválasztása, mert a 
valóságtól látszólag távoli kutatási területek-

 4 A két koncepció összehasonlításáról lásd: Fábri, 
2006.

 5 Az alapkutatások létjogosultságáról gyakran idézett 
elemzést adott Pavitt, 1991.
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rõl is bebizonyosodhat, hogy nagy gyakorlati 
hasznuk van, s mert egyre gyakoribbak az 
egyszerre alap- és alkalmazott jellegû kuta-
tások. Termodinamikai kutatási eredmények 
pl. megjelenhetnek tõkepiaci modellekben, 
ahol a gyakorlati alkalmazás haszna gyorsan 
és nagyban megmutatkozhat.

2. Az alapkutatások visszaszorulásával nem-
zetközi méretekben fenyegethet a „potyautas-
probléma” egy változata. Ez akkor léphet fel, ha 
több ország is úgy dönt, hogy csak alkalmazott 
kutatást és kísérleti fejlesztést folytat, az alapku-
tatási eredményeket viszont másoktól veszi át 
olcsón a szakirodalomból. Az alapkutatást 
végzõ országok által létrehozott közjavak 
ezzel ingyen kerülnek a „potyautasok” birto-
kába, ez pedig az alapkutatást finanszírozó 
országok érdekeltségét gyengíti. Hosszabb 
távon a „potyautasok” sem járnak jól, mert 
az alapkutatásokba egyre kevesebb beleszó-
lásuk lesz, és alkalmazott kutatásaikat is a más-
honnan átvehetõ alapkutatási eredményekhez 
kell igazítaniuk. 

3. Az alapkutatásokat háttérbe szorító orszá-
gok felsõoktatása nem lehet valóban igényes 
akkor, ha az oktatásban és a tudományos 
továbbképzésben kulcsszerepet játszó alap-
kutatási eredményeket hazai alapkutatások 
hiányában csak külföldrõl veszi át. Az oktatói 
állomány minõségi kettéválását is okozhatja, 
ha az alaptárgyak oktatói megfelelõ alap-
kutatási feltételek hiányában nem tudják 
elérni a szakmai elõmenetelükhöz szükséges 
kutatási teljesítményt, s erre csak az alkal-
mazott kutatásokat folytató kollégáiknak 
van lehetõségük. Talán még az egyetemi 
rendszer is kettészakadhat, hiszen a fõleg 
alapkutatásokat végzõ tudományegyetemek 
tartósan rosszabb pénzügyi feltételek közé 
kerülhetnek, mint az orvostudományi és a 
mûszaki felsõoktatás.

Az alapkutatások és az alkalmazott kuta-
tások szembeállítása sajnos logikusnak is 
látszhat ott, ahol a rendszer szereplõi egy-
mással küzdenek a szûkös erõforrásokért. 

Mivel itt lényegében zérus összegû játék 
folyik, többleterõforrásokat csak egymás 
rovására lehet szerezni. A gazdasági szem-
pontból látszólag haszontalan, gazdasági 
háttér és vállalati kapcsolatok hiányában 
pedig sokszor politikai érdekérvényesítõ 
képességgel sem rendelkezõ alapkutatói 
csoportok alku- és lobbiereje csekély. Így 
pedig nehezen tudnak fellépni a gazdasági 
racionalitásra hivatkozó alkalmazott kutatói 
és fejlesztõi érdekcsoportokkal szemben, 
amelyek mögött sokszor nagyvállalati vagy 
nagypolitikai támogatás áll. 

A kétfajta kutatás azonban csakis egy-
másra támaszkodva fejlõdhet. Az „európai 
paradoxon” önkényes értelmezése látszólag 
csábító megoldást kínál a magyar innovációs 
rendszer régóta várt reformjára. A könnyebb 
ellenállás irányában haladást feltételezve el 
lehetne gondolkodni azon, milyen hasznot 
is hozhatna az alapkutatások kiiktatása a 
magyar nemzeti innovációs rendszerbõl. 
Vajon komolyan garantálni lehetne-e az 
alapkutatások tönkretételével felszabaduló 
források olyan K+F felhasználását, amelytõl 
közvetlen és számszerûsíthetõ versenyképes-
ség-javító hatás várható? 

A magyar K+F-szektor és a nemzeti 
innovációs rendszer több szempontból is 
a nemzetközileg szokásostól eltérõ mó-
don mûködik. Három olyan szerkezeti és 
teljesítménybeli sajátosság mutatható ki, amely 
mélyebb átgondolást igényel:

1. Az alapkutatások aránylag magas 
finanszírozási hányaddal és jó eredménymu-
tatók mellett folynak az alkalmazott kutatá-
sok és a kísérleti fejlesztés statisztikailag lát-
ható háttérbe szorulásával (Hohl et al., 2004. 
986.). Ez az „európai paradoxon” különleges 
formája, mert itt már az alkalmazott kutatás 
és a fejlesztés is rosszabbul teljesít, nem 
csupán a rájuk épülõ innovációs és gyártási 
tevékenység. Mintha egyfajta „hátranyúló 
kapcsolatot” (backward linkage) látnánk, 
ahol az ipart közvetlenül kiszolgáló K+F-
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tevékenység hosszabb távon a csökkenõ 
kereslethez igazodik.

2. A vállalati K+F-kiadások (BERD) ala-
csony súlya a GERD-en belül, illetve az ipari 
források csekély aránya a magyar K+F finan-
szírozásában. A Magyarországhoz hasonló 
fejlettségû dél- és közép-európai országok-
ban ugyanilyen, körülbelül egyharmados 
BERD/GERD arányok tapasztalhatók (Török, 
2005). A kérdés tehát nemcsak az, hogy bõvül-
e az ipar fejlett része a hazai alkalmazott K+F-
nek köszönhetõen, hanem – megfordítva 

– az is, hogy mekkora az a technológiailag 
fejlett vállalati kör a magyar gazdaságban, 
illetve az iparban, amely belföldrõl egyáltalán 
komolyabb K+F-et igényel.

3. Az eredménymutatók meglepõen 
kedvezõ alakulása a csekély pénzbeli és 
munkaerõ-ráfordításokkal szemben. Ez a 
magyar publikációs és kissé a szabadalmi 
mutatók forrásokhoz képest magas szintjét 
jelenti. Itt azonban a nemzetközi összehason-
lításokat óvatosan kell kezelni, mert a vi-
szonylag alacsony magyar K+F finanszírozási 
hányad csekély munkaerõköltségek mellett 
jön létre, tehát a látszólagosnál csak kisebb 
hatékonysági elõny mutatkozik.

Mindez olyan képpé áll össze, amely már 
valóban sürgeti a stratégiai cselekvést. Azt azon-
ban nem tudjuk, hogy a „krétakör” körül állók 
milyen irányban szeretnének elindulni. Jelszavak 
és kívánalmak persze elhangoznak, és az EU 
Versenyképességi Tanácsa még 2006 tavaszán 
elvárja Magyarországtól azt is, hogy 2010-re je-
lölje meg a GERD/GDP nemzeti célértékét. Ez 
az adat várhatóan 1,5 és 2 % között lesz, de tel-
jesülését csak éppen any-nyira fogják számon 
kérni, ahogy a többnyire még általánosabban 
megfogalmazott egyéb lisszaboni célokat az EU 
tagállamaitól. 

Mit várhatunk egy magyar K+F
és innovációs stratégiától?

A GERD/GDP mutató növelésére irányuló 
nyomást alulról és az ígéreteket felülrõl egy-

általán nem tekinthetjük K+F-stratégiának. A 
Magyar Tudományos Akadémia rendszeres 
parlamenti beszámolóiban vázolt stratégiai 
elképzelések az egész magyar tudomány 
fejlõdésére vonatkoznak, de a magyar tudo-
mány nem esik egybe a K+F-szektorral, 
a nemzeti innovációs rendszerrel pedig 
különösen nem. A Nemzeti Fejlesztési Terv 
különbözõ változataiban megfogalmazott 
elképzeléseknek valóban van stratégiai 
céljuk, ez a stratégia azonban elsõsorban Ma-
gyarország EU-n belüli erõforrásigényeinek 
megalapozását, nem pedig az egyes szekto-
rok átszervezését és a hazai erõforrások jobb 
felhasználásával való versenyképesebbé 
tételét szolgálja. Az NKTH Tudás, alkotás, 
érték címû, ugyancsak 2005-ös programdo-
kumentuma szándékosan csak a K+F-nek, 
és még szûkebben a tudománynak azzal a 
részével foglalkozik, amely innovációs szem-
szögbõl közvetlenül hasznosnak tekinthetõ.

A Lisszaboni Stratégia az európai K+F 
alulfinanszírozásával magyarázza a szektor 
nemzetközi lemaradását. Ez részben persze 
igaz, de el is tereli a figyelmet más fontos 
koncepcionális gondokról. 

A K+Fstratégiai gondolkodás rétegei 6 

A K+F-stratégia legfelsõ, a nagyközönség 
számára is könnyen érthetõ rétege a GERD-
problematika. Ez annyit jelent, hogy a GDP 
mekkora hányadát kell, illetve lehet K+F-re 
fordítani, de az eredménykövetelmények 
már nem szorosan itt szerepelnek. A máso-
dik, már kevésbé látható réteg az üzleti szektor 
részvétele a finanszírozásban és a K+F-ben 

– ezt BERD-problematikának nevezhetjük. A 
harmadik, legalsó réteg pedig az, ahol a K+F-
szféra és a nemzeti innovációs rendszer, illetve 
szereplõi részletes ismeretére is szükség van 
a stratégiai alternatívák megértéséhez, hiszen 
itt arról van szó, hogy a különféle szereplõknél 
milyen akadályok nehezítik a K+F-eredmények 
 6 Ez a fejtegetés támaszkodik a Török Ádám-cikk 
(2006) megfelelõ részére.
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gazdasági felhasználását. Ezt nevezhetjük diffú-
ziós problematikának.

A GERDproblematika

A K+F- és innovációs stratégia elsõsorban itt 
kerül kapcsolatba a politika világával, és a 
politikai szereplõi többnyire ebben az ügyben 
vállalkoznak a K+F-et érintõ állásfoglalásra. 
Amikor a K+F-szektor több forrást követel, 
de az üzleti szféra ezt nem biztosítja, akkor a 
GERD növelését rendszerint a kormányzattól 
kérik az egyetemek, a tudományos akadémi-
ák és a nemzeti innovációs rendszer kínálati 
oldalának további szereplõi. 

A magyar tudományos élet azt általában 
el tudja érni, hogy a mindenkori kormányzat 
megígérje az állami K+F-támogatás növelését. 
Az ígéretek teljesítésének számonkérése 
azonban a politikai erõviszonyok miatt igen 
nehéz, ezért az ígéretek vagy nem valósulnak 
meg, vagy pedig a kormányzat csak látszólag 
teljesíti õket. Az 1999 óta eltelt hat évben há-
rom különbözõ példa is volt azokra a techni-
kákra, amelyekkel a kormányzat látszólagos 
megoldásokkal bújt ki ígéretei tényleges tel-
jesítése alól, vagy pedig az egyik kezével adott 
forrásokat hamarosan elvette a másikkal:

1. Az egyetemi finanszírozás belsõ ará
nyainak megváltoztatása. Ehhez az eszközhöz 
1999-ben nyúlt a magyar kormányzat, amikor 
megnövelte a felsõoktatás kutatási normatí-
váját az oktatási normatíva terhére. Az egyete-
mek és a fõiskolák ugyanannyi kormányzati 
pénzt kaptak, mint korábban (ideértve 
az inflációt ellensúlyozni hivatott nominális 
támogatásnövekedést), ebbõl azonban névleg 
többet kellett költeniük K+F-re, mint korábban. 
Tartalmilag ettõl nem emelkedett a GERD, sõt 
valószínû, hogy a kutatási támogatás névleges 
növekedését valójában az intézményfenntartás 
költségei szívták el. 

2. A K+F kiemelése a kedvezményes áfa
kategóriákból s így az adóterhelés jelentõs 
növelése ebben a szektorban. A magyar 
kormányzat 2002 után két ízben emelte 

átsorolással a K+F-szolgáltatások általános for-
galmi adóját, elõbb 0 %-ról a kedvezményes 
kulcsra, majd pedig az akkor még 25 %.os ál-
talános áfa-szintre. A magyar K+F fõszereplõi, 
az egyetemek és akadémiai kutatóintézetek 
számára ez ugyanilyen értékben csökkentet-
te az államtól K+F-re kapott forrásaikat. A 
kormányzati kommunikációban viszont csak 
a K+F-re adott források növelése szerepelt. 
A forgalmi adó de facto emelését nem han-
goztatták, hiszen itt statisztikai értelemben 
nincs is szó a K+F-hez rendelkezésre bocsá-
tott források csökkenésérõl.7

3. A magyar kormányzat 2004 elejétõl 
innovációs járulékot vezetett be, amelyet 
bizonyos vállalatméret fölött minden vállal-
kozásnak fizetnie kell, és ezt a befizetési 
kötelezettséget csak az állami kutatóhe-
lyeknek adott K+F megbízások, ill. a saját 
K+F-ráfordítások értékével csökkentheti. 
Ez az eszköz nem vállalati döntések alapján 
növeli a GERD-et, bár látszólag vállalati 
forrásokból. GERD-növelõ hatása elvben 
kétszeres lehet, mert a kormányzatnak az 
ilyen címen érkezõ vállalati befizetésekkel 
azonos értékben növelnie kellene a pályázati 
úton elosztott K+F-támogatásokat a központi 
költségvetésbõl.8 Ennek az új eszköznek a 
bevezetése ellenére a GERD növelésének 

 7 Semmiképpen sem lenne szerencsés, ha 2006 elején 
bárki megfordítaná ezt az érvelést, s azt hangoztatná, 
hogy a magyar K+F a felsõ ÁFA-kulcs csökkentésével 
effektíve több K+F-forráshoz jutott. Ebbõl pedig akár 
az is következhetne, hogy… de ne folytassuk a gon-
dolatmenetet.
 8 Ez az intézkedés nem növeli a vállalkozások K+F-
támogatások iránti érdekeltségét, és inkább azt a be-
nyomást keltheti számukra, hogy növekvõ mértékben 
kell hozzájárulniuk a nekik nem sok közvetlen hasznot 
hozó magyar K+F eltartásához. Az EU felzárkózási 
programja, a Lisszaboni Stratégia pedig a K+F és az üz-
leti szféra együttmûködésének javítását irányozza elõ, 
nem pedig stratégiai szembeállításukat kényszerûnek 
tûnõ elvonásokon keresztül.

 9 A legfrissebb KSH-adatok a magyar GERD/GDP 
arányt 2002 és 2004 között csökkenõnek és a GDP 
0,8 %-ához közeledõnek mutatják (KSH, 2005a, 5.). A 
2005-ös hivatalos adat pedig 0,89 % (forrás: MTA).
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politikai ígéretei még 2004–2005-ben is csak 
felemás módon teljesültek, 9 ahogy ez szinte 
folyamatosan történik a kilencvenes évek 
közepe óta. A GERD növelésének népszerû 
jelszava nem hiányzik a Lisszaboni Stratégia 
fõ célkitûzései közül sem. Egy leépülõ rend-
szeren azonban a finanszírozás növelése 
csak annyiban segít, hogy lassítja lebomlási 
folyamatát, és megkönnyíti a tudományos 
kapacitások és értékek megõrzését. Akkor 
lesz azonban jelszónál több, stratégiai érte-
lemben is, ha kapcsolódik hozzá az üzleti 
szféra K+F-finanszírozásban való részvéte-
lének növekedése. 

A BERDproblematika

A vállalati K+F-ráfordítások (BERD) GERD-en 
belüli aránya a legtöbb országban egyenes 
arányban áll a gazdasági fejlettséggel, és a 
magasabb BERD/GERD arányokat mutató 
gazdaságok általában versenyképesebbek. 
A mutató azonban csak nagyon ritkán növel-
hetõ egyszerû ösztönzõkön keresztül.

A BERD-mutató értelmezésénél gyakori 
hiba az az elõfeltevés, hogy a vállalatok je-
lentõs részének választási lehetõsége van a 
K+F-intenzív stratégia, illetve a K+F nélküli 
stratégia között. Így az a látszat keletkezhet, 
hogy a BERD-mutató növelése valójában 
elsõsorban ösztönzési kérdés, azaz a pénz-
ügyi érdekeltség megteremtése gyorsan 
növelheti a K+F-et végzõ, finanszírozó, illet-
ve az innovatív vállalatok számát. Több 
vállalati felmérés10  tanúsítja, hogy a magyar 
gazdaságban jó esetben is csak néhány ezerre 
tehetõ a tényleges K+F-et végzõ vállalatok szá-
ma, az innovatívnak nevezhetõ vállalkozások 

aránya pedig nem éri el az összes vállalkozás 
húsz százalékát.11

A magyar vállalkozások, különösen a 
kisvállalkozások túlnyomó része olyan 
kiszolgáló vagy egyszerû technológiájú 
tevékenységet végez, amely nem igényel 
K+F-et és innovációt. A BERD/GERD mutató 
alacsony szintje tehát elsõsorban nem ma-
gatartási probléma, hanem strukturális okai 
vannak. Így pedig nem lehet csupán jobb 
vagy erõsebb ösztönzõktõl várni a megoldást 
– a vállalati K+F-ráfordítások s így a BERD/
GERD arány lényeges növekedését.

Kérdés, hogy a magyar K+F a szellemi 
tõke mennyiségét tekintve mennyivel több 
pénzt tudna valóban hatékonyan elkölteni. 
Nem tudjuk pontosan, hogy a magyar K+F-
szektorban, illetve nemzeti innovációs rend-
szerben valójában mekkora a korszerû K+F-
re igénybe vehetõ munkaerõ létszáma. Csak 
azt tudjuk, hogy a magyar K+F-munkaerõ 
részaránya kifejezetten csekély az összes 
foglalkoztatotton belül: 2002-ben az EU-15 
átlagában 10,2 ezrelék volt, Magyarországon 
pedig 6,1 ezrelék, az áttekintett európai or-
szágok közül az egyik legalacsonyabb (KSH, 
2005a. 65.). Ez a kép azonban nem pontos, 
mert nem tartalmaz minõségi jellemzõket.

A magyar felsõoktatás minõségének 
elemzését megnehezíti, miközben szakmai-
lag kérdésessé is teszi az akkreditációs 
rendszer mûködését, hogy a tudományos 
fokozatok adatai nem mutatják reálisan a ku-
tatói készségek állapotát. Szélesebb körben 
hasonló a helyzet a magyar K+F emberi erõ-
forrásaival is. A magasabb minõsítésû kutatók 
jelentõs része az idõsebb korosztályokhoz 

 10 Chikán Attila és kutatócsoportja versenyképességi 
felmérése szerint a felmért vállalatok többsége ér-
zékeli K+F-ráfordítási lemaradását, de ugyancsak a 
többség nem jelzi, hogy ezen a következõ években 
változtatni szeretne (Chikán et al., 2004. 20.).
 11 Forrás: (KSH, 2005b. 8). A reprezentatív felmérés 
szerint az iparban 21,4, a szolgáltatásokban pedig 
15,8 százalékos volt az innovatív vállalkozások ará-
nya. A tényleges arányok azonban valószínûleg még 

kisebbek, mert a reprezentatív felmérés kérdõívére 
valószínûleg inkább az olyan vállalkozások válaszol-
tak, amelyek innovatívnak tartják magukat. Annak 
pedig nincs objektív kritériuma, hogy egy önmagát 
innovatívnak tartó piaci szereplõ valóban bevezetett-
e a piac által is így értékelt innovációkat.
 12 A tudományos minõsítéssel rendelkezõk 60 %-a 60 
éves vagy idõsebb, a 49 év fölöttiek részaránya pedig 
87,8 %. (KSH, 2005a. 50).

Török Ádám • A krétakör közepén…



Magyar Tudomány • 2006/4

440

tartozik,12 márpedig hatvan év fölött – per-
sze komoly egyéni kivételekkel – a kutatói 
aktivitás általában csökken. A kutatói állo-
mány statisztikai létszáma számos olyan szak-
embert tartalmaz, aki más irányú tapasztalatai, 
elavult felkészültsége vagy munkahelyének 
gyenge felszereltsége miatt nem kifejezetten 
alkalmas a korszerû nemzetközi követelmé-
nyeknek megfelelõ kutatásokra. 

A BERD-kérdéskör azt az alapvetõ kérdést 
veti fel, hogy valójában mekkora a magyar K+F-
szektor tõkefelvevõ képessége, azaz milyen 
kutatói-fejlesztõi kapacitáskorlátai lehetnek a 
finanszírozás, különösen pedig a gyorsan látható 
eredményekhez kötött vállalati finanszírozás 
növelésének. A nagyobb mértékû finanszíro-
zásra vonatkozó elképzelésekhez tehát hozzá 
kellene rendelni a valóban versenyképes 
kutatói kapacitások méretére vonatkozó 
elképzeléseket is, ami viszont a felsõoktatás, 
azon belül különösen a tudományos tovább-
képzés rendszerének alapos átgondolását teszi 
szükségessé.

A diffúziós problematika

A magyar kutatási és fejlesztési eredmények 
csak alacsony hatásfokkal válnak a piac által is 
elfogadott innovációkká (lásd: Török, 1996). A 
hagyományos magyarázat erre a magyar dif-
fúziós rendszer gyengesége, de nemcsak arról 
van szó, hogy a Magyarországon létrehozott 
K+F-eredmények nehézkesen jutnak el a 
felhasználókhoz, hanem arról is, hogy kevés 
a komolyan számításba vehetõ felhasználó. 

A diffúziós kérdéskör azonban tágabb a szó 
szerinti diffúziós rendszer problematikájánál. 
Hozzátartozik a nemzeti innovációs rend-
szer összes szereplõje közötti kapcsolatok 
kérdése is. A magyar K+F- vagy innovációs 
stratégiának célul kellene kitûznie ezeknek a 
kapcsolatoknak az áttekintését és rendezetté 
tételét. 

A magyar nemzeti innovációs rendszer 
ismert és eddig sikeresnek bizonyult szerep-
lõinek jelentõs része maga is végez diffúziós 

funkciókat. Sok más szereplõ viszont még 
az egyébként bizonytalan körvonalú és 
elaprózott diffúziós rendszerrel sem áll komo-
lyabb kapcsolatban. Egyelõre azt sem lehet 
tudni róluk, hogy mennyire válhatnának 
egy modern nemzeti innovációs rendszer 
versenyképes elemeivé.

A magyar K+F és innováció rendszerének 
gyenge pontjai

A K+F-et és az innovációt nem lehet sikeresen 
támogatni általában, tehát anélkül, hogy ne len-
ne világos kép az ilyen tevékenységet végzõ 
szervezetekrõl és a köztük folyó koordináció 
vagy verseny állapotáról. Fontos látni azt 
is, hogy milyenek lehetnek a koordináció 
fejlettebb szervezeti formái, amelyekben 
akár többszörösére is nõhet az erõforrások 
hatékonysága.

Az egyetemek és a kutatás

A magyar nemzeti innovációs rendszer szer-
vezeti elemei között tisztázatlan az egyete-
mek szerepe.13  A korszerû amerikai és euró-
pai egyetemeknek alapszabályban rögzített 
kutatói funkciójuk is van, és ez nem kerül 
háttérbe az oktatási funkciójukkal szemben. 
Ilyen elvi szabályok a magyar egyetemekre 
is vonatkoznak, az állami egyetemek hallga-
tói kvóta alapú finanszírozási rendszere 
azonban elõtérbe helyezi a kizárólag szám-
szerûleg, nem pedig minõségi szempontok 
szerint mért oktatási teljesítményt. Magyar-
országon bevezetésre vár a „kutatóegyetem” 
többletfinanszírozással is elismert kategóriája. 
Ebben a fogalomban benne van a ki nem mon-
dott feltételezés, hogy az egyéb egyetemek 
nem kutató jellegûek. 

Az egyetemek kutatási tevékenységének 
finanszírozása nagyban függ az egyetem 
 13 A forma kedvéért és a 2006-ban életbe lépett fel-
sõoktatási törvény értelmében ide kellene sorolni a 
fõiskolákat is. Kutatói kapacitásuk és teljesítményük 
azonban – egyes, nagyobb városokban mûködõ, több 
karból álló fõiskoláktól eltekintve – általában messze 
elmarad az egyetemekétõl.
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szakmai jellegétõl. A mûszaki és az élettu-
dományi felsõoktatásban rendszeresek a 
külsõ megbízások, amelyek a kutatások szer-
kezetét az alkalmazott kutatások irányába 
tolják el, miközben a pénzügyi helyzeten is 
javítanak. A tudományegyetemeknél viszont 
nemcsak az innovációt közvetve segítõ alap-
kutatás kap nagy súlyt, hanem az olyan tudo-
mányágakban folyó kutatás is, amelyeknél 

– kivált a bölcsészettudományokban – szinte 
teljesen kizárt a késõbbi gazdasági felhaszná-
lás lehetõsége. Az utóbbi kutatásokra legföl-
jebb olyan állami pályázati rendszerekbõl 
jöhet külsõ finanszírozás, amelyeket a dön-
téshozók valamilyen nyomásra megnyitot-
tak a gazdasági haszon nélkülinek és így 
sokak által szinte fölöslegesnek tekintett 
alapkutatások számára. 

Érdemes lenne elgondolkodni azon, 
hogy az alapkutatások jelenleg használt fo-
galmát nem kellene-e finomítani. Egy részük 
ugyanis a társadalom- és a természettudo-
mányokban valóban megfogható módon ja-
vítja az alkalmazott kutatások feltételeit, ezért 
pedig sokkal jobb finanszírozási feltételekre 
számíthat, mint más alapkutatások. 

Alapkutatásoknak tehát továbbra is azokat 
a kutatásokat nevezhetnénk, amelyek irányt 
szabnak az alkalmazott kutatásoknak, illetve 
fejlesztik azok elméleti-módszertani appa-
rátusát. Ezzel szemben a háttérkutatások 
fogalommal írhatnánk le azokat, amelyek 
az emberi tudást látható gazdasági haszon 
nélkül bõvítik ugyan, eredményeik azon-
ban fontosak az oktatásban és az emberiség 
fejlõdési folyamatainak a megértéséhez is. 

Az oktatás- és a K+F-politikának meg 
kellene állapodnia az egyetemek szerepérõl 
a magyar K+F-stratégiában, és szükség vol-
na az egyetemen belüli kutatói életpályák 
maradéktalan elismerésére is. Ma több 
magyar egyetemen bevett gyakorlat, hogy 
kiemelkedõ kutatói teljesítményt felmutató 
professzorok nagy létszámú alsó évfolya-
mokat oktatnak úgy, hogy eközben gyakran 

a középiskolában megtanítandó alapisme-
retek pótlására kényszerülnek. Ez a gyakorlat 
gyengíti az egyetemek kutató kapacitásának 
felhasználási hatásfokát.

Kutatói elõrejutás és hálózatépítés

A publikációs és hivatkozási mutatókra épülõ 
nemzetközi kutatói teljesítménymércék álta-
lánosan elfogadottak, bár egyes gyenge 
pontjaiknál (például a kisebb társszerzõi 
teljesítmények aránytalanul jó elismerésénél) 
változásra lenne szükség. Hasznos lenne a 
fejlesztõi teljesítmények hasonlóan konzisz-
tens értékelési rendszere is, mert ezeknél a 
teljesítményeknél a szellemi tulajdon vállalati 
védelme miatt a tudománymetriai mutatók 
csak az összkép egy részét adják. 

Magyarországon a kormányzat nem nyújt 
komolyabb támogatást a kutatói és a fejlesztõi 
karrierekhez a doktorképzési rendszeren 
és a K+F általános finanszírozásán kívül. 
Erre azonban szükség volna azért, mert a 
nemzetközi K+F-versenyben való magyar 
helytállás, a publikációs, idézettségi és egyé-
ni szabadalmi mutatók javítása specifikus 
támogatási formákat is igényel,14  az egyéni 
kutatói teljesítmények javulása pedig nem-
zetközi összehasonlításban is jobb képet 
adna a magyar K+F teljesítményérõl.

A kimagasló teljesítményû kutatók meg-
felelõ szellemi infrastruktúrával való támoga-
tása is megtérülne a magyar K+F nemzetközi 
felzárkózásában. Külföldi kutatóknál szoká-
sos gyakorlat, hogy többen a kezük alá dol-
goznak, s így nem nekik kell cikkeik végsõ 
formába öntésével, esetleg még technikai 
jellegû szerkesztésével, vagy mondjuk kon-
ferenciaelõadásaik elõzetes kivonatának az 
elkészítésével is törõdniük. 

Az ilyen vezetõ kutatók munkaszerzõ-

 14 Egyszerûen mûködtetett pályázati rendszer kellene 
például a magyarul megírt cikkek angolra való szín-
vonalas lefordításának támogatására, mert ennek hiányában 
egyes versenyképes magyar eredmények nem jutnak el 
idõben a nemzetközi publikációs piacra.
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dése nemcsak a fizetésüket, informatikai be-
szerzésekre és utazásokra fordítható keretü-
ket tartalmazza, hanem azt az összeget is, 
amelybõl kutatói segéderõket vagy fiatalabb 
kutatókat alkalmazhatnak maguk mellett. 
A vezetõ kutatók munkájának támogatása 
megtérül munkahelyük számára a jobb pub-
likációs teljesítményben, ami pedig kedvezõ 
hatással van a pályázati eredményekre és 
az egyetemek rangsorolására, s így a külsõ 
finanszírozás lehetõségeire is.

Más külföldi egyetemeken a vezetõ kuta-
tók támogatását a PhD-hallgatók foglalkozta-
tásával oldják meg, amit azonban nehezít a 
gyors fluktuáció, miközben összeférhetet-
lenségi, ill. szerzõi jogi problémákat is okoz-
hat. A magyar egyetemek és akadémiai 
kutatóintézetek titkársági személyzete csak 
nagyon ritkán alkalmas az említett kutatási 
segédfeladatokra, és többnyire ideje sincs 
rájuk. 

A magyar kutatói teljesítmények muta-
tóinak javítását nagyban elõsegítheti a foko-
zott részvétel a nemzetközi kutatói hálóza-
tokban. E részvétel haszna közvetlenül 
megjelenik a publikációs teljesítményekben. 
Rendszeresen megjelenõ amerikai K+F-
elemzések (például: NSF, 2004) közlik az 
egyes országok kutatóinak hálózati mutatóit, 
például a társszerzõs cikkek gyakoriságát. A 
kiterjedt kutatói hálózatok tagjai aránylag sok 
társszerzõs cikket publikálnak (s ezzel kuta-
tói erõfeszítéseiknél jobban növelik publiká-
ciós teljesítményüket), ami éppen az adott 
hálózat létezésének egyik bizonyítéka. 

A nemzetközi hálózatokon keresztül 
jobb eséllyel szereznek komoly nemzetközi 
visszhangot a magyar publikációk, ami növeli 
az alapkutatások mérhetõ hatékonyságát is. 
Ennek természetesen csak akkor van értelme, 
ha a magyar K+F-finanszírozás szabályai 
hosszabb távra is elismerik az alapkutatások 
támogatási jogosultságát, és a támogatásokat 
a hatékonysághoz kötik ott, ahol ez egyál-
talán mérhetõ.

A magyar K+F hazai megítélése

A magyar tudomány és tudományosság meg-
ítélése jó a magyar társadalomban (Fábri, 
2004, 1257–1259.). Kérdés, hogy ez a ked-
vezõ megítélés mennyiben szól a tudomány 
teljesítményének, illetve mennyiben a napi 
politikától tartott távolságának. A jó társadal-
mi megítélés szavakban tükrözõdik is a 
tudomány és a K+F politikai támogatásá-
ban, a magyar politikai alkufolyamatokban 
azonban már nem ilyen erõs a tudomány 
pozíciója. A 2000-es években sikerült néhány 
törvénnyel legalább jogi értelemben stabili-
zálni a K+F és a tudomány helyzetét, de ez 
nem hozta meg a várt áttörést a szektor fi-
nanszírozásában. Nyilván nem a GERD/GDP 
mutató növelése lehet az egyedüli eszköz a 
magyar K+F teljesítményének megjavításá-
hoz, mégis tény, hogy a GERD/GDP mutató 
1997-ig, majd 2003-tól megint folyamatosan 
csökkent, a több kormányzat által is megígért 

– sõt látszólag szorgalmazott – egyszázalékos 
GERD/GDP arányt legföljebb egy-egy évben 
sikerült megközelíteni. 

Ez az arány hasonló, mint a Magyaror-
szághoz mérhetõ fejlettségû dél-európai és 
közép-európai gazdaságokban, és nemzet-
közi példák sora bizonyítja (lásd Török et al., 
2005; Török, 2005), hogy a GERD/GDP mu-
tató általában a gazdasági fejlettség GDP/fõ 
mutatójával szoros kapcsolatban alakul. Ne 
felejtsük el azonban, hogy a magyar GERD/
GDP-szint két évtizeddel ezelõtt (természe-
tesen teljesen más gazdaságpolitika, piaci 
orientáció és K+F szervezeti rendszer mellett) 
még a vezetõ OECD-országok mutatóinak 
közelében volt, több mint 2,5 %-os értékkel. 
Az a K+F-rendszer nemzetközi mércével csak 
kismértékben volt versenyképes, de késõbbi 
leépítését sem csupán teljesítményalapú, 
illetve versenyképességi megfontolások 
vezérelték. 

Néhány kivétellel (például a valóban 
archaikus ipari/ágazati kutatóintézeti rend-
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szer ésszerûsítése) nem átgondolt szelekció 
történt, hanem olyan kutatóhelyek szûntek 
meg, amelyek nem bírták tovább a finan-
szírozás szûkülését. Az akadémiai intézeti 
konszolidáció kormányzati nyomásra indult 
1998-ban. Ebben a folyamatban megszûntek 
vagy beolvadtak olyan intézetek is, amelyek 
nem tudták elég hatékonyan képviselni érde-
keiket, s a konszolidáció nyomán az aka-
démiai alapkutatási bázis tovább gyengült. 
Az alapkutatások elleni politikai támadások 
folytatását és az újabb „konszolidációs” (azaz 
zsugorítási) ötletek burjánzását bátoríthatják 
az olyan akadémiai nyilatkozatok, amelyek 
még évekkel késõbb is az 1998-99-es intézeti 
konszolidáció sikereit hangoztatják. 

A magyar K+F adatai azt mutatják, hogy a 
szektor több mint kétszer hét szûk esztendõ 
után nemzetközi összehasonlításban még 
mindig jobb teljesítményt mutat a magyar 
gazdaság egészénél. Ebbõl azonban nem 
az következik, hogy a magyar K+F életképes-
sége miatt fenn lehet tartani a viszonylag 
mostoha körülményeket, hanem az, hogy 
meg kell állítani a kapacitások felélését. Ez 
már EU-követelmény is, nem pedig csupán 
a magyar gazdaság- és K+F-politika egyik 
választási lehetõsége.

Magyarország uniós csatlakozása után 
ugyanis már nem csak arról van szó, hogy 
a magyar kormány milyen lehetõségeket 
lát a gazdasági felzárkózás gyorsítására. A 
felzárkózási recept jelentõs részét 2004 után 
Magyarország számára is a brüsszeli Bizott-
ság dolgozza ki, ebben pedig a K+F fejlesz-
tése – természetesen a versenyképességi 
szempontok figyelembe vételével – fontos 

szerepet kap. A K+F felzárkóztatásához a 
magyar kormánynak feladatokat kell vállal-
nia, amelyek közül az elsõ és a legfeltûnõbb, 
de nem az egyedüli a GERD/GDP mutató 
növelésének pályája. 

A ráfordítások növelésére tett kormány-
zati ígéretek megfogalmazásánál azonban 
ügyelni kell majd arra, hogy az eredmények 
nem gyorsan mutatkoznak meg, mint ahogy 
például a mûködõtõke-importot támogató 
ösztönzõknél. Az adott évben vagy rövidebb 
idõszakban mutatkozó K+F- és innovációs 
teljesítmény, akár pedig a versenyképesség 
mindig korábbi évek ráfordításainak az 
eredménye. Egy kutatási projekt, illetve inno-
vációs folyamat általában több évig tart, és a 
vezetõ tudományos folyóiratokban ma már 
két-három év is lehet a benyújtott közlemé-
nyek megjelenéséig eltelt idõ. A magyar K+F 
például 2007-ben vagy 2008-ban elképzelt 
kibontakozását már 2004-ben és 2005-ben 
meg kellett volna alapozni. 

A Lisszaboni Stratégiának megfelelõ és 
az EU Bizottsága által is elvárt kibontakozáshoz 
mindenekelõtt meg kellene szüntetni azt 
az áldatlan állapotot, amelyben a magyar 
K+F mintegy a krétakör közepén áll. A kor-
mányzat és a gazdaság is elismeri igényeit, 
és a versenyképesség-javítás egyik fõ ténye-
zõjének tekinti. Akkor azonban már a másik-
ra mutogat, amikor a K+F és az innováció 
feltételeinek javításához komolyabb terheket 
is vállalni kellene.

Kulcsszavak: K+F, innováció, Lisszaboni 
Stratégia, tudománypolitika, gazdaságpoli
tika, versenyképesség
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