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Vélemény, vita

Török Ádám A krétakör közepén: K+F és 
innovációs stratégiai dilemmák Magyaror
szágon 2006ban címû tanulmányához 
szeretnék ezúton hozzászólni.

Nem tartom szerencsésnek az alap- és 
alkalmazott kutatások éles szétválasztását. 
Úgy gondolom, kétfajta jó kutatás létezik, az 
egyiknél a hasznosíthatóság, a másiknál pedig 
a kiválóság a mérvadó. 

Számunkra valóban a kutatási eredmé-
nyek gazdasági vagy társadalmi hasznosítha-
tósága a legfõbb szempont, azonban nem-
csak a tanulmány által említett közvetlen, 
hanem közvetett formában is. Nem az alap- 
és alkalmazott kutatások szembeállítására 
törekszünk, hanem arra, hogy egymással 
összhangban, egymásra épülve hozzanak 
eredményt. Itt jegyezném meg, hogy a KSH 
adatai alapján Magyarországon a költségve-
tési ráfordítások 41 %-a megy alapkutatások-
ra, ami jóval fölötte van az EU által célként 
kitûzött 30 %-nak. Ebbõl is látszik, hogy az 
állam nem az alapkutatások visszaszorítására 
törekszik. A hivatal pályázatainak kiírásánál 
valóban minden esetben szem elõtt tartjuk az 
eredmények hasznosíthatóságát, ez azonban 
egyáltalán nem azt jelenti, hogy kizárnánk 
az alapkutatásokat. Példának említeném a 
Jedlik Ányos-programot, melyben kiemelten 
szerepelnek az alapkutatások, illetve a 2006-
ban indított Öveges József és Polányi Mihály 
programokat is.

A hivatal Tudás, Alkotás, Érték címû kuta-
tás-fejlesztési és innovációpolitikai stratégiáját 
az Európai Unióban általánosan elfogadott 
célokkal összhangban dolgoztuk ki. Ennek 
értelmében helyeztük a fõ hangsúlyt a ver-
senyképesség növelésére, az együttmûködés- 

 
 
 
 
 
 
 
re, az erõforrások koncentrálására, a tudo-
mányos eredmények hasznosíthatóságra. 

Stratégiánk alapelvei a fókuszálás, hasz-
nosíthatóság és a regionalitás. Ezek mentén 
fogalmaztuk meg prioritásainkat és a konkrét 
elérendõ célokat. 

A hasznosíthatóság szempontjából rend-
kívül fontos mérõszám a szabadalmak száma. 
A KSH adatai alapján Magyarországon az 
állami kutatóhelyeken létrehozott szabadal-
mak száma az elmúlt években szinte fordított 
arányban állt a K+F ráfordításokkal. A válla-
lati szférában ez fordítva van. A szabadalmak 
számának alakulása egyben a haszno-
síthatóság-orientáltságot is jelzi. Ezért tartom 
nagyon fontosnak a Török Ádám által is em-
lített együttmûködés megerõsítését a kuta-
tóintézetek, egyetemek és a vállalkozások 
között. A Pázmány Péter program keretében 
olyan kutatóegyetemek létrehozását támo-
gatjuk, melyek minden esetben együttmû-
ködnek a régió vállalkozásaival. A vállalko-
zások jelenléte a pályázó konzorciumban 
biztosítja a kutatások hasznosíthatóság-orien-
táltságát, míg az egyetemek megfelelõ kuta-
tói hátteret tudnak nyújtani nekik. 

A cikkben a szerzõ kitér az egyetemek 
szerepére a kutatásban, valamint hogy az 
oktatás- és K+F politikának meg kellene álla-
podnia az egyetemek szerepérõl a K+F stra-
tégiában. A korábban említett kutatás-fejlesz-
tési és innovációpolitikai stratégiát az NKTH 

– többek között – az OM-mel együttmûködve 
dolgozta ki, így az egyetemekrõl szóló részrõl is 
egyetértés van az intézmények közt. 

A kutatói elõrejutás, hálózatépítés való-
ban nagyon fontos elem. Stratégiánkban 
fontos szerepet kap a fiatal kutatók képzési 
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és foglalkoztatási támogatása. Az NKTH 
2006-ban meghirdetette a Kozma László 
programot, mely támogatást nyújt inno-
vatív vállalkozások számára fiatal kutatók 
alkalmazásához. Szintén a fiatal kutatók 
támogatását célozza a Polányi Mihály és az 
Öveges József program. 

Jelenleg Magyarországon a K+F ráfordítás a 
GDP ~1 %-a, ezen belül az állami és a vállala-
ti K+F ráfordítások aránya 2:1. Célunk, hogy 
2010-re ez az arány legalább megforduljon, 
az állami ráfordítások szinten tartása mellett. 
A tavalyi évben, az APEH adatai szerint, a 
K+F-et végzõ vállalatok száma 450-rõl 630-ra 

nõtt. Ez nagymértékben köszönhetõ annak, 
hogy az innovációs járulék befizetése helyett 
a vállalkozások inkább választják a saját K+F 
tevékenységet. Tehát nem a Török Ádám 
által említett strukturális problémáról van szó, 
így célunk elérhetõ.

Összességében úgy gondolom, hogy Tö-
rök Ádámnak számos kérdésben igaza van, 
ám a cikk több helyen is téves felvetésekkel 
él, melyeknek tisztázását fontosnak tartottam, 
hogy pontosabb helyzetkép alakuljon ki a 
magyar K+F és innováció helyzetérõl.

Boda Miklós
elnök, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Vélemény, vita
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MI A BAJ A TÉNYEKKEL?
Válasz Boda Miklósnak

Örömmel olvastam Boda Miklós reakcióját 
a Magyar Tudomány 2006. áprilisi számá-
ban megjelent cikkemre. Írásának kézhez 
vételekor elõször epés kritikára számítottam, 
hiszen az általam leírtakról úgy gondoltam, 
hogy több szempontból sem egyeznek az 
NKTH-nak, illetve elnökének véleményé-
vel. Ehhez képest több tekintetben is állás-
pontjaink hasonlóságát, illetve azonosságát 
tapasztaltam. Igaz, ezt Boda Miklós levelének 
egyes pontjaiban inkább csak sejteni lehet, mert 
az érvelés logikáját nem minden esetben értem 
teljes mértékben. 

Itt van mindjárt az alap- és alkalmazott 
kutatások szétválasztása. Cikkem világosan 
kifejti, hogy a kettõt nem indokolt, sõt nem 
is szabad szembeállítani. Így nem értem, hogy 
mennyiben lehetne véleményemet szétvá-
lasztásuk melletti érvnek tekinteni. Ha 
pedig Boda Miklós szerint sem kell élesen 
szétválasztani õket, akkor miért hivatkozik 
a külön alapkutatások EU Bizottság által 
javasolt finanszírozási maximumértékére? Le-
het, hogy ez szerinte Magyarországon ma túl 
magas, bár ennek oka az is lehet – amire én 
is utaltam saját írásomban – , hogy csekély a 
vállalatok K+F-érdekeltsége és -orientációja. 
A magyar állam korábbi, aránylag magas alap-
kutatási ráfordításai ugyanakkor semmilyen 
garanciát sem jelentenek arra, hogy ez a 
szint magas is marad. Boda Miklós viszont az 
eddigi alapkutatási támogatási szintet tekinti 
bizonyítékul arra, hogy „az állam nem az 
alapkutatások visszaszorítására törekszik”. 
Ez olyan, mintha a tegnapi napsütésbõl mai 
jó idõre következtetnénk.

A Polányi Mihály és az Öveges József 
programok hangsúlyozott, kétszeri megem-
lítését örömmel olvastam, e programok 
hasznossága valóban vitán felül áll. A fiatal 

kutatók kiemelt támogatása azért is fontos, 
hogy elvándorlásukat el lehessen kerülni, 
s hogy a jövõben egyre kevésbé lehessen 
életkori szempontokra és megcsontosodott 
struktúrákra hivatkozva eleve elvetni, sõt 
felszámolásra javasolni a magyar K+F és 
tudomány teljes szervezeti-intézményi 
rendszerét.

Nincs kritikai megjegyzésem azzal kap-
csolatban sem, ahogy Boda Miklós bemutatja 
az NKTH stratégiai alapelveit, hiszen ezek 
minden felzárkózó ország számára követen-
dõek. A „stratégiánk alapelvei a fókuszálás, 
hasznosíthatóság és a regionalitás” állítás 
nemcsak egy K+F- és innovációs stratégia, 
hanem bármilyen hasznosan mûködõ állami 
szervezet jelmondata lehetne.

A magyar vállalatok innovációs képessé-
gérõl Boda Miklós által közölt adatok nem 
mutatnak jó képet. Hiába tény, hogy 2004-
ben csaknem 50 százalékkal nõtt a K+F-et 
végzõ magyar vállalkozások száma, ha ez 
az adat még mindig nem éri el a – szerintem 
egyébként reálisabb – ezret. Azt pedig talán 
ne feledjük el, hogy a magyar gazdaságban 
ma több mint félmillió vállalkozás mûködik, 
és ezek közül több mint 20 ezer a legalább 
közepes méretû vállalat. Ehhez képest az 
említett valóban látványos növekedés még 
mindig csak arányaiban, nem pedig a szintet 
illetõen jelent komolyan vehetõ elõrelépést.

Boda Miklós írásának végén „téves felve-
téseimet” említi. Ezek közül néhányban va-
lójában egyezik a véleményünk, így nem 
tudom, nem inkább osztozunk-e a tévedé-
sekben. Talán csak a K+F-et végzõ vállalko-
zások számának és szerepének megítélésé-
ben van közöttünk kisebb vita. Így tehát an-
nak örültem volna a legjobban, ha megtu-
dom Boda Miklós reakciójából, valójában 
mit is tekint tévesnek cikkem állításai közül.

Török Ádám




